Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ
Πλθροφορίεσ : Α. Ευαγγελίδθσ
Σθλζφωνο : 23210 49109
FAX
: 23210 46556
Email
: prom@teicm.gr

έξξεο 18 / 09/ 2017
Α.Π.: 2931

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σν ΣΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνύ έιαβε ππόςε:
1. To Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Δηνξζ.θαικ. ηα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 θαη
ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ),
2. Σελ αξηζκ.202/21/29-5-2017 απόθαζε πλέιεπζεο ηνπ ΣΕΙ ΚΜ κε ζέκα
«Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ.200/20/23-5-2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο πλέιεπζεο
κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο πγθξόηεζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ ΣΕΙ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο».
3. Σα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οξγάλσζε
θαη ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
4. Σν
αίηεκα
πξνκήζεηαο
αγαζνύ
κε
αξηζκ.
πξση.:
1872/15-06-2017
(ΑΔΑΜ:17REQ001537200 2017-06-16),
5. Σελ κε αξηζκ. 286/26/28-06-2017 Θέκα:25ν (ΕΗΔ)(ΑΔΑ: 7ΗΜ3469143-ΓΙΙ)
απόθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Ιδξύκαηνο,
6. Σελ δέζκεπζε πίζησζεο κε Α/Α 203/1912/19-06-2017 (ΑΔΑ: 738Μ469143-ΣΡ).
Καιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε ζθνπό ηελ αλάδεημε
αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο «ςνηήπηζη και Επιζκεςή πεπιθεπειακού
εξοπλιζμού Η/Τ Σπιζδιάζηαηος εκηςπωηήρ z650 3d Printer», ζπλνιηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ ρηιίσλ εληαθνζίσλ νγδόληα ηεζζάξσλ επξώ (1.984,00€) θαζαξό πνζό
1.600,00€ + 384,00 (Φ.Π.Α 24%). Η δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ
Ιδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ΚΑΕ 0888 πγθεθξηκέλα:
α/α
1

Περιγραφή

CPV

πληήξεζε θαη Επηζθεπή πεξηθεξεηαθνύ 50323000-5 πληήξεζε θαη επηζθεπή
εμνπιηζκνύ Η/Τ Σξηζδηάζηαηνπ εθηππσηήο πεξηθεξεηαθνύ εμνπιηζκνύ ειεθηξνληθώλ
z650 3d Printer
ππνινγηζηώλ

1

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
1)
Ανηικείμενο ηηρ
ςπηπεζίαρ (CPV: 50323000-5 / ςνηήπηζη και επιζκεςή
πεπιθεπειακού εξοπλιζμού ηλεκηπονικών ςπολογιζηών)
Αληηθείκελν είλαη ε «ςνηήπηζη και Επιζκεςή πεπιθεπειακού εξοπλιζμού Η/Τ
Σπιζδιάζηαηος εκηςπωηήρ z650 3d Printer», ηνπ ηκήκαηνο Εζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο
Δηαθόζκεζεο θαη ρεδηαζκνύ Αληηθεηκέλσλ.
Αναλςηικέρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηων ςπό ππομήθεια αγαθών:
α/α

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1

Επίζθεςε γηα ηερληθό έιεγρν θαηάζηαζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηελ πινπνίεζε
πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο (guideline ηνπ θαηαζθεπαζηή) θαη απνθαηάζηαζεο
ηεο βιάβεο.
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Όζεο επηζθέςεηο απαηηεζνύλ γηα ηελ επηδηόξζσζε ηνπ κεραλήκαηνο σο πξνο ην ηξέρνλ
πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη θαη ηε ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο ζε ιεηηνπξγία.

3

Μέζα ζηελ ππνρξέσζε πεξηιακβάλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ αληαιιαθηηθώλ ηεο εηήζηαο
ζπληήξεζεο όπσο νξίδνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή (Preventative Maintenance Kit).
Αλαιπηηθόηεξα ε εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ: Fast Axis Belt,
Gantry Spittoon, Gantry Spittoon Molded Cap, Gantry Spittoon Peaks, Scraper Blade,
Snowplow, Left, Snowplow, Right, Slow Axis Belt. Η πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ ζα
πινπνηεζεί κε άιινλ δηαγσληζκό.
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O αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε σο επηζθεπαζηήο κεραλεκάησλ z650 3D printer,
θαη νη κεραληθνί πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά
3D Printers.

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο 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.
Ο τόπος της προς εκτέλεσης σπηρεσίας είναι το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης
και Σχεδιασμού Αντικειμζνων στην πόλη τον Σερρών (Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας Σέρρες).
Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο σο άλσ δεηνπκέλεο ππεξεζίαο ζα είλαη από ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέληε (5) κελώλ.
Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ δεηνύκελε ππεξεζία νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα
απεπζύλνληαη ζηνλ Δξ. Ι.Θ. Παπιίδε Πξόεδξν Σκ. ΕΑΔΑ ηει. 2310-49336 (email: :
ipavlid@teiser.gr).
2) Φάκελορ Πποζθοπάρ
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Σκήκα Δηνηθεηηθήο
Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο),
κέρξη θαη ηελ Δεπηέξα 25.09.2017 θαη ώξα 10:00 π.κ.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο:
2

«ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» (Πιήξεο Επσλπκία, Σαρπδξνκηθή Δηεύζπλζε, ηειέθσλν,
fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ – εθόζνλ ππάξρεη).
Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α
Γηα ηελ ππεξεζία «υντήρηςη και Επιςκευή περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ Η/Τ Σριςδιάςτατου
εκτυπωτήσ z650 3d Printer»
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Σερλνινγηθό Εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Ε.Ι.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Δεπηέξα 25.09.2017 θαη ώξα 10:00 π.κ.
Να μην ανοισηεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηο ππωηόκολλο

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη:
• Οηθνλνκηθή πξνζθνξά από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή κε
ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.
 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξνζθέξσλ
είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ.
 Πηζηνπνηεηηθό από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη
από αξκόδηα δηθαζηηθή αξρή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο από
ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.
4412/12 .
Η ππνρξέσζε απνζπάζκαηνο αθνξά ηδίσο ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο
επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.) ησλ δηαρεηξηζηώλ ηνπο. ηηο δε
πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνπ Δηεπζύλνληα ύκβνπινπ θαη όισλ ησλ
κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο (όπσο θαηαζηαηηθά,
πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΕΚ, ζπγθξόηεζε Δ.. ζε ζώκα, ζε πεξίπησζε
Α.Ε., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ).
Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε.
Ο Αζθώλ Καζήθνληα Πξύηαλε
ηνπ Σ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

Αναζηάζιορ Μωϋζιάδηρ
Καθηγηηήρ





Εςωτ. Διανομι:
psavvas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ
Τπεφκυνοσ : Δξ. Ι.Θ. Παπιίδε Πξόεδξν Σκ. ΕΑΔΑ ηει. 2310-49336 (email: : ipavlid@teiser.gr).
Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιώςεων, Προμθκειών και Περιουςίασ
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