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ΠΡΟΚΛΗΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 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. ηα κε αξηζ. 4579/18-10-2018,4456/15-10-2018,4570/18-10-2018 αηηήκαηα γηα πξνκήζεηεο αγαζώλ
10. ηελ αξηζκ.429/4580/18-10-2018 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 ηεηπακοζίυν εξήνηα ηεζζάπυν εςπώ 2.464,00
(€) θαζαξό πνζό 1.987,10 +476,90 (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
ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α

Περιγραφή

1

Γραφείο

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ
με Φ.Π.Α.

Ποςότητα

CPV

Προχπολογιςμόσ
χωρίσ Φ.Π.Α

1

39121100-7

320,00 €

76,80 €

396,80 €

7111.01

Φ.Π.Α.

Κ.Α.Ε.

2

Βιβλιοκικθ γραφείου

1

39122200-5

300,00 €

72,00 €

372,00 €

7111.01

3

Ντουλάπι γραφείου

1

39122000-3

150,00 €

36,00 €

186,00 €

7111.01

2

39111000-3

180,00 €

43,20 €

223,20 €

7111.01

4

Καρζκλα επιςκζπτθ

ΥΝΟΛΟ

 Τακτικόσ Προχπολογιςμόσ

950,00 € 228,00 €
1.178,00 €
 Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων

ΟΜΑΔΑ Β
Α/Α

Περιγραφή

Ποςότητα

CPV

Προχπολογιςμόσ
χωρίσ Φ.Π.Α

Φ.Π.Α.

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ
με Φ.Π.Α.

Κ.Α.Ε.

1

Γραφείο

1

39121100-7

233,87 €

56,13 €

290,00 €

7111.01

2

Βιβλιοκικθ γραφείου

2

39122200-5

322,58 €

77,42 €

400,00 €

7111.01

3

Ντουλάπι γραφείου

2

39122000-3

161,29 €

38,71 €

200,00 €

7111.01

4

Πολυκρόνα γραφείου

1

39111100-4

129,03 €

30,97 €

160,00 €

7111.01

5

Καρζκλα επιςκζπτθ

2

39111000-3

40,32 €

9,68 €

50,00 €

7111.01

ΥΝΟΛΟ

887,10 €

212,90 €

1.100,00 €

 Τακτικόσ Προχπολογιςμόσ
ΟΜΑΔΑ Γ

 Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων

Παρακαλοφμε για τθν προμικεια των αγακϊν του παρακάτω πίνακα:
Α/Α
1

Περιγραφή
Πολυκρόνα Γραφείου

ΥΝΟΛΟ

Ποςότητα

CPV

Προχπολογιςμόσ
χωρίσ Φ.Π.Α

Φ.Π.Α.

υνολικόσ
Προχπολογιςμόσ
μεΦ.Π.Α.

Κ.Α.Ε.

1

39111100-4

150

36

186

7111.01

150

36

186

Αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπό προμήθεια αγαθών: (ΟΜΑΔΑ Α)
1) Γραφείο
Γξαθείν επαγγεικαηηθό κε δεμηά γσλία, δηαζηάζεσλ θαη’ ειάρηζηνλ 179x69cm ζην εκπξόο κέξνο θαη θαη’
ειάρηζηνλ 159x59cm ζην κέξνο ηεο δεμηάο γσλίαο, κε εληζρπκέλν κεηαιιηθό ζθειεηό θαη επηθάλεηα από
πςειήο πνηόηεηαο από MDF (πάρνο>=25mm), ζε θεξαζί ρξώκα. Να δηαζέηεη ζπξηαξηέξα κε 4 ζπξηάξηα (3
κεγάια + 1 κηθξναληηθεηκέλσλ) θαη θεληξηθή θιεηδαξηά αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε ή απηόλνκε ηξνρήιαηε
κε κεραληζκό απνηξνπήο αλαηξνπήο. Απόθιηζε δηαζηάζεσλ έσο +10%.
2) Βιβλιοκικθ γραφείου
Βιβλιοκικθ γραφείου, διαςτάςεων κατ’ ελάχιςτον 79x39x209cm (ΠxΒxΥ), με ντουλάπια ςτο κάτω κλειςτό
μζροσ και γυάλινεσ πόρτεσ ςτο άνω μζροσ, ςκελετό από μελαμίνθ MDF ςε κεραςί χρϊμα, με κατ’ ελάχιςτον
2 ράφια, με κλειδαριά ςτο κάτω μζροσ (ντουλάπι). Απόκλιςθ διαςτάςεων ζωσ +5%.
3) Ντουλάπι γραφείου
Nτουλάπι γραφείου κλειςτοφ τφπου, διαςτάςεων κατ’ ελάχιςτον 79χ44χ74cm (ΠxΒxΥ), με ςκελετό από
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μελαμίνθ MDF ςε κεραςί χρϊμα, και επιφάνεια - ντουλάπια από μελαμίνθ, με pvc ςτισ άκρεσ για
προςταςία, ςε κεραςί χρϊμα, με κλειδαριά. Απόκλιςθ διαςτάςεων ζωσ +10%.
4) Καρζκλα επιςκζπτθ (ςυνεργαςίασ), 2 τεμάχια
Καρζκλα γραφείου επιςκζπτθ κε 4 πόδηα θαη δπλαηόηεηα ζηνίβαμεο
Ο ζθειεηόο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ραιπβδνζσιήλα θπθιηθήο δηαηνκήο επηρξσκησκέλν, κε κπξάηζα
από καύξε εκίζθιεξε πνιπνπξεζάλε πάλσ ζην ζσιήλα.
Με μερσξηζηή έδξα - πιάηε θαηαζθεπαζκέλεο από θνληξαπιαθέ ή ραιύβδηλα πξνθίι κε ρπηή πνιπνπξεζάλε
(θόληξα πιαθέ μύινπ πάρνπο 12 mm ή ραιύβδηλα πξνθίι) θαη λα επελδύεηαη κε ηαπεηζαξία (πςειήο
πεξηεθηηθόηεηαο ζε βακβάθη) επαγγεικαηηθήο ρξήζεο ζε καύξν ρξώκα δηαπλένληνο πιηθνύ.
Όλα ηα παπαπάνυ αγαθά θα ππέπει να ζςνοδεύονηαι από πιζηοποιηηικά εςπυπαφκού οπγανιζμού
πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ
2. Χρόνοσ παράδοςησ: Το χρονικό διάςτθμα τθσ ωσ άνω ηθτοφμενθσ προμικειασ κα είναι από τθν κοινοποίθςθ
ςτον ανάδοχο (FAX ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο) και για χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν. Η παράδοςθ
γίνεται ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΤΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ Σζρρεσ με χρζωςθ του αποςτολζα.
3. Υπεφθυνοσ Παραλαβήσ: Καραγιάννησ Χρήςτοσ
Οι πποζθοπέρ να γίνοςν για ηο ζύνολο ηυν ειδών και όσι καηά είδορ

Αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπό προμήθεια αγαθών: (ΟΜΑΔΑ Β)
1) Γραφείο, 1 τεμάχιο (ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ : 290,00 € με ΦΠΑ)
ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Γραφείο επαγγελματικό με δεξιά γωνία, διαςτάςεων τουλ. 179x69cm ςτο εμπρόσ μζροσ και
τουλ. 149x59cm ςτο μζροσ τθσ δεξιάσ γωνίασ, με ενιςχυμζνο μεταλλικό ςκελετό και επιφάνεια
από υψθλισ ποιότθτασ μελαμίνθ (πάχοσ>=25mm), ςε γκρι/κεραςί χρϊμα. Να διακζτει
ςυρταριζρα με 4 ςυρτάρια και κεντρικι κλειδαριά αςφαλείασ, ενςωματωμζνθ ι αυτόνομθ
τροχιλατθ. Απόκλιςθ διαςτάςεων ζωσ +10%.
2) Βιβλιοκικθ γραφείου, 2 τεμάχια (ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ : 400,00 € με ΦΠΑ)
ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Βιβλιοκικθ γραφείου, διαςτάςεων τουλ. 79x39x209cm (ΠxΒxΥ), με ντουλάπια ςτο κάτω κλειςτό
μζροσ και γυάλινεσ πόρτεσ ςτο άνω μζροσ, ςκελετό από μελαμίνθ ςε ανκρακί και κεραςί χρϊμα,
με τουλ. 2 ράφια, με κλειδαριά ςτο κάτω μζροσ (ντουλάπι). Απόκλιςθ διαςτάςεων ζωσ +5%.
3) Ντουλάπι γραφείου, 2 τεμάχια (ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ : 200,00 € με ΦΠΑ)
ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Nτουλάπι γραφείου κλειςτοφ τφπου, διαςτάςεων τουλ. 79χ44χ74cm (ΠxΒxΥ), με ςκελετό από
μελαμίνθ ςε ανκρακί χρϊμα, και επιφάνεια-ντουλάπια από μελαμίνθ, με pvc ςτισ άκρεσ για
προςταςία, ςε κεραςί χρϊμα, με κλειδαριά. Απόκλιςθ διαςτάςεων ζωσ +10%.
4) Πολυκρόνα γραφείου, 1 τεμάχιο (ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ : 160,00 € με ΦΠΑ)
ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Τροχιλατθ, περιςτρεφόμενθ πολυκρόνα γραφείου, από ενιςχυμζνο πολυκαρβονικό ςκελετό , με
κάκιςμα και προςκζφαλο από φφαςμα ςε μαφρο χρϊμα και πλάτθ με διχτυωτι επζνδυςθ
(mesh). Να διακζτει μθχανιςμό ανάκλθςθσ του κακίςματοσ, τθσ πλάτθσ, ρφκμιςθσ του φψουσ.
5) Καρζκλα επιςκζπτθ, 2 τεμάχια (ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ : 50,00 € με ΦΠΑ)
ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Καρζκλα γραφείου επιςκζπτθ ςτοιβαηόμενθ, από ενιςχυμζνο μαφρο μεταλλικό ςκελετό,
κάκιςμα με επζνδυςθ από υψθλισ ποιότθτασ φφαςμα ςε μαφρο χρϊμα και πλάτθ από διάτρθτθ
φφανςθ ςε μαφρο χρϊμα.

ειίδα 3 από 5

2. Χρόνοσ παράδοςησ: Το χρονικό διάςτθμα τθσ ωσ άνω ηθτοφμενθσ προμικειασ κα είναι από τθν κοινοποίθςθ
ςτον ανάδοχο (FAX ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο) και για χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν. Η παράδοςθ
γίνεται ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΤΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ Σζρρεσ με χρζωςθ του αποςτολζα.
3. Υπεφθυνοσ Παραλαβήσ: αγρήσ Δημήτριοσ
Αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπό προμήθεια αγαθών: (ΟΜΑΔΑ Γ)
Α/Α
1

Περιγραφή
Τροχιλατθ περιςτρεφόμενθ καρζκλα γραφείου , από μαφρο ενιςχυμζνο ςκελετό με κάκιςμα και
προςκζφαλο από υψθλισ ποιότθτασ φφαςμα ι δερματίνθ ςε μαφρο χρϊμα και πλάτθ από διάτρθτθ
φφανςθ ςτο ίδιο χρϊμα και δυνατότθτα ςτακεροποίθςθσ ςε κζςθ επιλογισ, με προτίμθςθ τα μπράτςα
ρυκμιηόμενα.

Χρόνοσ παράδοςθσ : 10 θμζρεσ.
Υπεφκυνοσ Παραλαβισ: Μπαισ Δθμιτριοσ

Οι προςφορζσ μπορεί να δοθοφν και κατά ομάδα αλλά και ςυνολικά για όλεσ τισ ομάδεσ
αναφζροντασ το ςτην προςφορά.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 Σξίηε
30/10/2018 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 : Σξίηε 30-10-2018 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.
Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη είλαη παξαγσγόο ή εηζαγσγέαο θαη είλαη ππόρξενο λα
ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Ν 2939/2001 θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Δζληθό Μεηξών
Παξαγσγώλ(ΔΜΠΑ) πνύ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.Α.Ν. κε αξηζκό _____ ή είλαη
δηαθηλεηήο θαη δελ είλαη ππόρξενο λα ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Ν 2939/2001 θαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνο ζην Δζληθό Μεηξών Παξαγσγώλ (ΔΜΠΑ) αιιά ν παξαγσγόο ή εηζαγσγέαο
________ (αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά) ησλ εηδώλ πνπ ζα πξνκεζεύζεη ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνύ
είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ΔΜΠΑ κε αξηζκ._______

Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε.
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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.

Ο Αντιπρφτανησ Οικονομικών, Προγραμματιςμοφ και Ανάπτυξησ

Αναςτάςιοσ Μωχςιάδθσ
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