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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνύ έιαβε ππόςε:
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): Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ),
2. ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4441/2016, ΦΔΚ-227 Α/6-12-16
3. ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/13
4. ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Ν.4485/17 (ΦΔΚ 114 Α/04-08-2017) «Οξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
5. ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/17 (ΦΔΚ 171 Α/13-11-2017): Άζθεζε ππαίζξησλ
εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκόο 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 δηαπηζηώλεηαη ε
εθινγή ηνπ θ. Γ. Υαζάπε σο Πξύηαλε ηνπ Ηδξύκαηνο,
7. ηελ αξηζ. πξση. 4531/7.12.2017 (ΑΓΑ: 7Η5Γ469143-ΦΜΑ) Απόθαζε ηνπ Πξύηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ,
Καζεγεηή Γεκεηξίνπ Υαζάπε, κε ζέκα: “Καζνξηζκόο ηνκέσλ επζύλεο – αξκνδηνηήησλ ησλ
Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΚΜ-εηξά αλαπιήξσζεο ηνπ Πξύηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ”, ε νπνία
δεκνζηεύζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Αξ. Φύιινπ 4431/η.Β΄/15.12.2017),
8. Σε δηόξζσζε ζθάικαηνο ζηελ αξηζκ.4531/7.12.2017 απόθαζε ηνπ Πξύηαλε ηνπ Σερλνινγηθνύ
Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο, πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ
4431/η.Β’/15.12.2017
9. ην αξηζ. 4106/27-9-2018 αίηεκα γηα πξνκήζεηα αγαζώλ
10. ηελ αξηζκ.401/4126/28-9-2018 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2018, ε
δαπάλε βαξύλεη ησλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ην ΚΑΔ 71.7111.01
καλεί
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, γηα ηελ πξνκήζεηα επίπισλ
γξαθείσλ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δύο σιλιάδυν εννιακοζίυν εβδομήνηα έξη εςπώ 2.976,00 (€)
θαζαξό πνζό 2.400,00 +576,00 (Φ.Π.Α.24%). Ζ δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ
Ηδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, ΚΑΔ 71.7111.01.
Κπιηήπιο καηακύπυζηρ : η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ.
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Ανηικείμενο ηηρ Ππομήθειαρ
Α/Α

Περιγραφή

Ποςότητα

CPV

Προϋπολογιςμόσ
χωρίσ Φ.Π.Α

Φ.Π.Α.

υνολικόσ
Προϋπολογιςμόσ
μεΦ.Π.Α.

Κ.Α.Ε.

1

Τροχιλατθ ςυρταριζρα

3

39130000-2

339,00

81,36

420,36 7111.01

2

Κάκιςμα γραφείου

3

39111100-4

795,00

190,80

985,80 7111.01

3

Βιβλιοκικθ

3

39122200-5

315,00

75,06

390,60 7111.01

4

Ντουλάπι γραφείου

1

39122000-3

110,00

26,40

136,40 7111.01

5

Τραπεηάκι επιςκζπτθ

2

39121200-8

110,00

26,40

136,40 7111.01

6

Κάκιςμα ςυνεργαςίασ

4

39113000-7

500,00

120,00

620,00 7111.01

7

Τραπζηι εργαςιϊν-ςυςκζψεων

1

39121100-7

105,00

25,20

130,20 7111.01

8

Τραπεηάκι άκρθσ

1

39121200-8

25,00

6,00

31,00 7111.01

9

Ρίνακασ φελλοφ 60*90

2

30192170-3

16,00

3,84

19,84 7111.01

10 Ρίνακασ φελλοφ 90*120

1

30192170-3

20,00

4,80

24,80 7111.01

11 Μεταλλικόσ καλόγεροσ

1

39136000-4

65,00

15,60

80,60 7111.01

ΤΝΟΛΟ

 Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ

22

2.400,00

576,00

2.976,00

Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 

Αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπό προμήθεια ειδών :
α/
α

1

2

3

4

5

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Τρεισ (3) τροχιλατεσ ςυρταριζριεσ διαςτάςεων 400X600X600mm με 3 ςυρτάρια & μολυβοκικθ
(1/3/3/3), μελαμίνθσ 18mm χρϊματοσ ανκρακί οι δφο και κεραςί θ τρίτθ, καπάκι & κοφτελα
από μελαμίνθ 18mm ςε χρϊμα Οξιάσ οι δφο και κεραςί θ τρίτθ, πόμολα "π" πολυςτερίνθσ
ανκρακί, ςυρτάρια μεταλλικά που αςφαλίηουν με κεντρικι κλειδαριά, καλφπτουν τουσ
οδθγοφσ κφλιςθσ, φζρουν ςφςτθμα μθ ανατροπισ τθσ ςυρταριζρασ «anti-tilt», που δεν
επιτρζπει το άνοιγμα δεφτερου ςυρταριοφ όταν ζνα είναι ιδθ ανοιχτό, με τθλεςκοπικοφσ
οδθγοφσ κφλιςθσ για πλιρθ εξαγωγι του ςυρταριοφ ςτο 100% με ςφςτθμα απόςβεςθσ
κλειςίματοσ soft close” (φρζνο). Ξεχωριςτό ςυρτάρι – μολυβοκικθ, μολυβοκικθ 6 κζςεων από
πολυςτερίνθ. Απόκλιςθ διαςτάςεων ζωσ ±10%.
Τρία (3) διευκυντικά τροχιλατά κάκιςματα με χυτι βάςθ αλουμινίου πζντε ακτίνων,
γυαλιςμζνθ, με πλάτθ ξζχωρθ, επενδεδυμζνθ με μαφρθ ταπετςαρία δερματίνθ. φκμιςθ
φψουσ του κακίςματοσ με ζμβολο αερίου. Ο μθχανιςμόσ ανάκλιςθσ τθσ ξζχωρθσ ζδρασ-πλάτθσ
είναι SYNCHRO. Ο μθχανιςμόσ να φζρει ςφςτθμα «Anti-panic» για ομαλι και ελεγχόμενθ
επαναφορά τθσ πλάτθσ και ςφςτθμα ρφκμιςθσ για ιςορροπθμζνθ ανάκλιςθ ανάλογα με το
βάροσ του χριςτθ. Στο επάνω μζροσ τθσ πλάτθσ να υπάρχει δυνατότθτα να τοποκετθκεί
προςκζφαλο για μεγαλφτερθ άνεςθ. Τα μπράτςα να είναι ρυκμιηόμενα.
Τρεισ (3) βιβλιοκικεσ μελαμίνθσ, χρϊματοσ καφζ, θμίκλειςτθ, με διαςτάςεισ: βάκοσ 400mm,
φψοσ 1200mm & μικοσ 400mm. Τφποσ χερουλιοφ πλαςτικό, χρϊματοσ μαφρο ι ανκρακί. Στο
κάτω μζροσ τθσ βιβλιοκικθσ κα υπάρχουν κοχλίεσ ρφκμιςθσ τθσ ζδραςθσ και οριηοντίωςθσ.
Ντουλάπι χρϊματοσ κεραςί, διαςτάςεων μικουσ 900mm-120mm, πλάτουσ 400mm-500mm &
φψουσ 600mm-800mm. Ράχοσ ξφλου οροφισ ≥ 25mm, ικανό να αντζχει βάροσ εκτυπωτι και
βιβλίων χωρίσ να ςκεβρϊνει. Δφο πόρτεσ ςυρταρωτζσ ι κανονικζσ με κλειδαριά και ζνα ράφι
το οποίο να αντζχει ικανό να αντζχει βάροσ.
Δφο (2) τραπεηάκια γραφείου-επιςκζπτθ διαςτάςεων 60χ60χ40εκ. Το ζνα χρϊματοσ κεραςί με
γκρι ςκελετό και το δεφτερο ςε οξιά, με μεταλλικό ςκελετό. Απόκλιςθ διαςτάςεων ζωσ ±10%.
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Τζςςερα (4) κακίςματα ςυνεργαςίασ-επιςκζπτθ, με ψθλι πλάτθ για μεγαλφτερθ άνεςθ και
εργονομία και μεταλλικό ςκελετό με τζςςερα ατςάλινα πόδια επιχρωμιωμζνο χρϊματοσ
μαφρου με ξεχωριςτι ζδρα – πλάτθ. Δφο κακίςματα να διακζτουν και δφο χωρίσ μπράτςα.
Διαςτάςεισ: πλάτοσ 55cm x 62εκ βάκοσ x 94εκ φψοσ, φψοσ ποδιϊν 48εκ , μικοσ κακίςματοσ
45εκ. Απόκλιςθ διαςτάςεων ζωσ ±10%.
Τραπζηι ςυςκζψεων, ροτόντα φ1000mm, πάχουσ επιφάνειασ 25mm από μελαμίνθ οξιά, με
ςκελετό μεταλλικό με ςτιριξθ ςε κεντρικι κολϊνα & πζλμα ζδραςθσ βαμμζνα ςε χρϊμα
μαφρο. Απόκλιςθ διαςτάςεων ζωσ ±10%.
Τραπεηάκι άκρθσ φ40, 60εκ φψοσ με ζκκεντρο πόδι, μαφρο-λάκα μαφρθ-φορμάικα οξιά.
Απόκλιςθ διαςτάςεων ζωσ ±10%.
Δφο (2) πίνακεσ φελλοφ 60*90 με ξφλινο πλαίςιο.
Ρίνακασ φελλοφ 90*120 με ξφλινο πλαίςιο.
Καλόγεροσ μεταλλικόσ με ομπρελοκικθ & 10 ςτακερά μεταλλικά άγκιςτρα κρζμαςθσ ροφχων,
βαμμζνοσ ςε χρϊμα γκρι. Διαςτάςεισ: φψοσ 1,80μ. με διάμετρο βάςθσ ενδεικτικά 420mm.
Απόκλιςθ διαςτάςεων ζωσ ±10%.

ΓΕΝΙΚΑ
Τα ζπιπλα κα είναι γενικά κατάλλθλα να εξοπλίςουν γραφεία κακθγθτϊν. Θα παρζχουν άνεςθ και
αςφάλεια ςτθ χριςθ και θ καταςκευι τουσ κα είναι ςτακερι και επιμελθμζνθ κατάλλθλθ για μακροχρόνια
και ςυχνι χριςθ. Πλα τα ζπιπλα κα είναι καινοφρια , αμεταχείριςτα και πλιρωσ ςυναρμολογθμζνα ςτουσ
χϊρουσ που κα υποδειχκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τισ ανωτζρω προδιαγραφζσ.
1. Κριτιριο κατακφρωςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
2. Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν ανά είδοσ, για το ςφνολο όμωσ αυτοφ (π.χ. για το είδοσ 6 ςυνολικι
προςφερόμενθ τιμι για τα τζςςερα κακίςματα εργαςίασ)
3. Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ : 30 θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ
4. Η ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 118 «Απευκείασ
ανάκεςθ» του Ν. 4412/2016.

Φάκελορ Πποζθοπάρ
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπ ζην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο
θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο), κέρξη θαη ηελ
Παξαζθεπή 5/10/2018 θαη ώξα 10:00 π.κ.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο:
«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» (Πιήξεο Δπσλπκία, Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε, ηειέθσλν,
fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, εθόζνλ ππάξρεη.
ΠΡΟΦΟΡΑ
Ππομήθειαρ επίπλυν & εξοπλιζμού γπαθείυν
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Παξαζθεπή 5-10-2018
θαη ώξα 10:00 π.κ.
Να μην ανοισηεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηο ππυηόκολλο
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή.
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Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο
Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.

O ΠΡΤΣΑΝΗ
ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Χασάπης Δημήτριος
Καθηγητής

Δζυη. Γιανομή:
psavvas@teicm.gr, γηα αλάξηεζε ζην site ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Τπεύζπλνο Πξνδηαγξαθώλ Εαραξνύδε Αζελά ηειέθσλν 23210-49104
Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Πεξηνπζίαο
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