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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Τν ΤΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνύ έιαβε ππόςε:
1) To Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Δηνξζ.Σθαικ. Σηα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 θαη ΦΕΚ-206
Α/3-11-16) : Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ), θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118
«Απεπζείαο αλάζεζε»,
2) Τελ αξηζκ.202/21/29-5-2017 απόθαζε Σπλέιεπζεο ηνπ ΤΕΙ ΚΜ κε ζέκα «Τξνπνπνίεζε ηεο
αξηζκ.200/20/23-5-2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο Σπλέιεπζεο κε ζέκα «Τξνπνπνίεζε
ηεο Σπγθξόηεζεο ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ ΤΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο»
3) Σα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωςθ και
λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ
3) Τν αίηεκα πξνκήζεηαο αγαζνύ κε αξηζκό πξση.: 2957/19.09.2017
4) Τελ πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε Α/Α: 274 /19.09.2017
Καιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε ζθνπό ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο «Παροχή υπηρεςιών μεταφοράσ και εγκατάςταςησ πζντε (5)
βιντεοπροβολζων» τμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ ηνπ ΤΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ εξακοσίων εςπώ (600,00 €) ζπκπεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 24% (θαζαξή αμία
483,87+ ΦΠΑ 24%). Η δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ιδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο
2017, ΚΑΕ 0412.

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.

Σπγθεθξηκέλα μεταφορά και εγκατάςταςθ πζντε (5) βιντεοπροβολζων :
Α/Α

Περιγραφή

Ποςότητα

1

ACERP1270 (βιντεοπροβολζα)

2

2

BENQMP515 (βιντεοπροβολζα)

3

CPV

5034300-1

1

Αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ παροχήσ υπηρεςιών:
Α/Α

Περιγραφή

Ποςότητα

1

Εγκατάςταςθ ςτο ΑΜΦ ΔΟ και ςτο εργαςτιριο
ACERP1270 (βιντεοπροβολζα)

2
Διοικθτικι λογιςτικι

2
BENQMP515 (βιντεοπροβολζα)

3

Μεταφορά από αίκουςα 204, 205, 206 και εγκατάςταςθ ςτισ
αίκουςεσ
201, εργαςτιριο εμπορικισ διαχείριςθσ και
εργαςτιριο μθχανογραφθμζνθ Λογιςτικι Ι

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ
και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν.
4412/2016.

Ο ηόπος ηης προς εκηέλεζης σπηρεζίας είναι ηο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ηοσ ΤΕΙ
Κενηρικής Μακεδονίας ζηις Σέρρες

Τν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο σο άλσ δεηνύκελεο ππεξεζίαο ζα είλαη πέληε (5) εκεξώλ
από τθν ζγγραφθ κοινοποίθςθ τθσ ανάκεςθσ ςτον ανάδοχο.

Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην αληηθείκελν ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο ππνβνιήο
πξνζθνξάο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ ππεφκυνο Παραλαβισ/επίβλεψθσ
εργαςιϊν Α. Βλαχομιτρου τθλ. 2321049133 e-mail: etplog@teiser.gr
2)

Φάκελορ Πποσφοπάρ

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Τκήκα
Δηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Τ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Τέξκα
Μαγλεζίαο, Σέξξεο), κέρξη ηελ Τξίηε 03.10.2017 θαη ώξα 10:00 π.κ.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο:
«ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ» (Πλιρθσ Επωνυμία, Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ, τθλζφωνο, διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, εφόςον υπάρχει).
Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α
Για τθν «Παροχή υπηρεςιών μεταφοράσ και εγκατάςταςησ πζντε (5) βιντεοπροβολζων».
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Κεντρικισ Μακεδονίασ
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:

03.10.2017 θαη ώξα 10:00 π.κ.

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι:
 Οικονομικι προςφορά από τθν οποία να προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι.

2

 Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςφζρων είναι ενιμεροσ ωσ προσ
τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.
 Πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςφζρων είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαςτικι αρχι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ από το οποίο να προκφπτει ότι πλθροφνται οι
προχποκζςεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 80 του Ν. 4412/12.
Θ υποχρζωςθ αποςπάςματοσ αφορά ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριςτϊν τουσ. τισ δε περιπτϊςεισ
ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), του Διευκφνοντα υμβοφλου και όλων των μελϊν του Διοικθτικοφ
υμβουλίου.
 Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι
μορφι του διαγωνιηομζνου).
Σον ανάδοχο που κα προκφψει βαρφνει κάκε νόμιμθ κράτθςθ.

Ο αζθώλ θαζήθνληα Πξύηαλε
του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ

ΜΩΤΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ
ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Εςωτ. Διανομι:


psavvas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ



Τπεφκυνοσ Παραλαβισ/επίβλεψθσ εργαςιϊν Α. Βλαχομιτρου τθλ. 2321049133 e-mail: etplog@teiser.gr



Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιϊςεων, Προμθκειϊν και Περιουςίασ
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