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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνχ έιαβε ππφςε:
1. Σo Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16-Γηνξζ.θαικ. ηα ΦΔΚ-200 Α/24-10-16 θαη ΦΔΚ-206 Α/311-16): Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ),
2. ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4441/2016, ΦΔΚ-227 Α/6-12-16
3. ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/13
4. ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Ν.4485/17 (ΦΔΚ 114 Α/04-08-2017) «Οξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
5. ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/17 (ΦΔΚ 171 Α/13-11-2017): Άζθεζε ππαίζξησλ
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο,
6. ηελ Y.A. 209650/Ε1/30-11-2017 (ΦΔΚ 642/Τ.Ο.Γ.Γ./4-12-2017) κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε
εθινγή ηνπ θ. Γ. Υαζάπε σο Πξχηαλε ηνπ Ηδξχκαηνο,
7. ηελ αξηζ. πξση. 4531/7.12.2017 (ΑΓΑ: 7Η5Γ469143-ΦΜΑ) Απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ,
Καζεγεηή Γεκεηξίνπ Υαζάπε, κε ζέκα: “Καζνξηζκφο ηνκέσλ επζχλεο – αξκνδηνηήησλ ησλ
Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΚΜ-εηξά αλαπιήξσζεο ηνπ Πξχηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ”, ε νπνία
δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Αξ. Φχιινπ 4431/η.Β΄/15.12.2017),
8. Σε δηφξζσζε ζθάικαηνο ζηελ αξηζκ.4531/7.12.2017 απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Σερλνινγηθνχ
Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ
4431/η.Β’/15.12.2017
9. ην αξηζ. 2557/31-5-2018 αίηεκα γηα πξνκήζεηα αγαζψλ
10. ηελ αξηζκ.295/8-6-2018 Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018, ε δαπάλε
βαξχλεη ησλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ΚΑΔ 7111,01
καλεί
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ηνπ
ηκήκαηνο ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Έλδπζεο Κηιθίο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο , ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ εξακοζίυν ενενήνηα ηεζζάπυν εςπώ και ζαπάνηα λεπηών (694,40€) θαζαξφ πνζφ
560,00 +124,40 (Φ.Π.Α.24%). Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, ΚΑΔ 7111.01.
Κπιηήπιο καηακύπυζηρ : η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ.
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Ανηικείμενο ηηρ Ππομήθειαρ
Παξαθαινχκε γηα ηελ πξνκήζεηα « Δκπαιδεςηικήρ βιηπίναρ» ηνπ Σκήκαηνο ΣΔ Κηιθίο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο
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Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

Αναλςηικέρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηυν ςπό ππομήθεια αγαθών:
-

Γηαζηάζεηο βηηξίλαο ζε κέηξα(κήθνο-πιάηνο-χςνο): 1,80(0,90+0,90) ρ 1,00 ρ 2,00
θειεηφο απφ κεηαιιηθφ θνηινδνθφ 30ρ50 mm.
Πιατλά θαη πιάηε απφ γπςνζαλίδα αλζπγξή, βακκέλε ζε ιεπθφ ρξψκα, πάρνπο 12,5 mm.
Βάζε(αθαηξνχκελε) ζε ιεπθφ ρξψκα απφ MDF δηαζηάζεσλ 1,00ρ 1,80(0,90+0,90) κέηξα, κε νθηψ ξφδεο
κε θξέλν θαη δηάκεηξν 8 cm.
Οξνθή απφ ζθειεηφ αινπκηλίνπ θαη πιάθεο νξνθήο πιαζηηθνπνηεκέλεο 50ρ50 cm.
Έμη(6) πεξηζηξεθφκελα ζπνηάθηα ησλ 20W ζηελ νξνθή πνπ ζα αλάβνπλ ρσξηζηά(3+3).
Ζ βηηξίλα ζα θαηαζθεπαζηεί, ζε δχν ηεκάρηα (κήθνο-πιάηνο-χςνο) 0,90 ρ 1,00 ρ 2,00 κέηξα(ην έλα ζα έρεη
αξηζηεξφ πιατλφ, πιάηε θαη βάζε θαη άιιν ζα έρεη δεμί πιατλφ, πιάηε θαη βάζε.
Δπηζπλάπηεηαη ζρεδηάγξακκα ηεο θαηαζθεπήο.

ηην ηιμή ζςμπεπιλαμβάνεηαι η καηαζκεςή, ηοποθέηηζη και λειηοςπγία ηηρ βιηπίναρ.
Οπνηαδήπνηε κηθξνυιηθά ρξεηαζηνχλ ζα επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Σφπνο παξάδνζεο-παξαιαβήο πιηθψλ: Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Έλδπζεο Κηιθίο, Νέν Κηίξην,
3 ρηι. Κηιθίο Μεηαιιηθνχ, θηίξην Κ1, Γξακκαηεία.
ν

Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ θ. Υαηδεπαλαγηψηε Κσλζηαληίλν ηει. 23410 29876 εζ. 113 email:
khatzip@teicm.gr.
Υπόνορ παπάδοζηρ/εκηέλεζηρ : Είκοςι (20) ημέρεσ από την κατακύρωςη
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Φάκελορ Πποζθοπάρ
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπ ζην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο
θαη Πξσηνθφιινπ ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο), κέρξη θαη ηελ Σξίηε
19- 06-2018 θαη ψξα 10:00 π.κ.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο:

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» (Πιήξεο Δπσλπκία, Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε, ηειέθσλν,
fax, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, εθφζνλ ππάξρεη.
ΠΡΟΦΟΡΑ
Γηα ηελ πξνκήζεηα εθπαηδεπηηθήο βηηξίλαο ηνπ ηκήκαηνο ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Έλδπζεο
Κηιθίο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο .
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Σξίηε 19-06-2018 θαη
ψξα 10:00 π.κ.
Να μην ανοισηεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηο ππυηόκολλο
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.
Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθχςεη βαξχλεη θάζε λφκηκε θξάηεζε.

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.

O Ανηιππύηανηρ Οικονομικών, Ππογπαμμαηιζμού
και Ανάπηςξηρ
ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Μωυσιάδης Αναστάσιος
Καθηγητής

Δζυη. Γιανομή:
psavvas@teicm.gr, γηα αλάξηεζε ζην site ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Τπεχζπλνο ΠξνδηαγξαθψλΥαηδεπαλαγηψηεο Κσλ/λνο ηειέθσλν 2341029876 email khatzip@teicm.gr
Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Πεξηνπζίαο
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