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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. 4121/28-9-2018 αίηεκα γηα παξνρή ππεξεζηώλ
10. ηελ αξηζκ. 403/4135/28-9-2018 απόθαζε γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2018, ε δαπάλε βαξύλεη ησλ
ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ην ΚΑΔ 04.0412
καλεί
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο
απνθαηάζηαζεο βιαβώλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ σιλίυν οκηακοζίυν
εξήνηα εςπώ (1.860,00€) (θαζαξό πνζό 1.500,00 +360,00(Φ.Π.Α.24%). Ζ δαπάλε βαξύλεη ηνλ
ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ηδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, ΚΑΔ 04.0412
Κπιηήπιο καηακύπυζηρ : η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ.
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Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ
«Αποκατάςταςη βλαβϊν εγκαταςτάςεων φδρευςησ και αποχζτευςησ των κτιρίων του Σ.Ε.Ι.
Κεντρικήσ Μακεδονίασ ςτισ ζρρεσ» , ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 1.860,00 ευρϊ
(καθαρό ποςό 1.500,00 ευρϊ +24% ΦΠΑ).
Κωδικόσ CPV: 43328000-8 (Τδραυλικζσ εργαςίεσ)
Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ

 Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων

Κ.Α.Ε …0412

Περιγραφι τθσ υπθρεςίασ (και των τυχόν όρων/υποχρεϊςεων αυτισ) :
Η υπθρεςία περιλαμβάνει τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν των δικτφων φδρευςθσ – αποχζτευςθσ –
κζρμανςθσ κακϊσ και των ειδϊν υγιεινισ των κτιρίων του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτισ ζρρεσ που κα
προκφψουν μζχρι το τζλοσ του 2018 , από αδειοφχο υδραυλικό ο οποίοσ θα διαθζτει για την εκτζλεςη
των εργαςιϊν τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό και εργαλεία ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α

ΕΡΓΑΙΑ (με υλικά)

Μ.Μ.

Σιμή μονάδοσ
χωρίσ ΦΠΑ (€)

1
2

Αντικατάςταςθ μθχανιςμοφ πλιρωςθσ λεκάνθσ (καηανάκι)
Aντικατάςταςθ dal (ντάλ)

τεμ.
τεμ.

30,00
60,00

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Επιςκευι μθχανιςμοφ πλιρωςθσ λεκάνθσ (καηανάκι)
Επιςκευι dal (ντάλ)
Αντικατάςταςθ μπαταρίασ νιπτιρα
Αντικατάςταςθ ςιφωνιοφ νιπτιρα
Αντικατάςταςθ ςπιράλ inox μικουσ ζωσ 50εκ.
Αντικατάςταςθ δοχείου πλφςθσ λεκάνθσ (καηανάκι)
Αντικατάςταςθ ςφαιρικισ βάννασ ½ϋϋ
Ξεβοφλωμα ςωλινα αποχζτευςθσ ζωσ Φ100
τιριξθ κερμ. ςϊματοσ ι νιπτιρα
Αντικατάςταςθ απλοφ διακόπτθ κερμ. ςϊματοσ
Αντικατάςταςθ ςπιράλ ντουηιζρασ
Αποκατάςταςθ διαρροισ ςωλινα αποχζτευςθσ ι
ομβρίων
Αποκατάςταςθ διαρροισ ςωλινα φδρευςθσ
Αποκατάςταςθ διαρροισ ςωλινα κζρμανςθσ
Αντικατάςταςθ ςιφωνιοφ δαπζδου (πατοςίφωνο)
Σοποκζτθςθ αντλίασ λυμάτων (χωρίσ το κόςτοσ τθσ
αντλίασ)

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

15,00
30,00
40,00
15,00
10,00
50,00
20,00
20,00
20,00
25,00
15,00

τεμ.

30,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.

30,00
40,00
80,00

τεμ

25,00

14
15
16
17
18

με τουσ παρακάτω όρουσ :
-

Η προςφορά για την κάλυψη των ανωτζρω αναγκϊν θα δοθεί με τιμή ανά είδοσ βλάβησ
(ςφμφωνα με το ςυνημμζνο υπόδειγμα) και θα περιλαμβάνει το κόςτοσ εργαςίασ και
υλικϊν καθϊσ και όλεσ τισ νόμιμεσ κρατήςεισ και τον αναλογοφντα ΦΠΑ.

-

Σα υλικά που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν αντικατάςταςθ ι επιςκευι κα είναι τθσ ίδιασ
ποιότθτασ με τα υπάρχοντα.
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-

Οι τιμζσ κα ιςχφουν από τθν υπογραφι τθσ ανάκεςθσ και μζχρι τθ λιξθ του ζτουσ 2018

-

Η διάρκεια τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ ορίηεται από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ
ζωσ 31-12-2018 ι μζχρι τθσ εξαντλιςεωσ του ποςοφ.

-

Ο ανάδοχοσ κα ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ τιρθςθσ τθσ νομοκεςίασ και των κανόνων αςφαλείασ
κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακϊσ και των αςφαλιςτικϊν του υποχρεϊςεων

-

Οι παραπάνω υπθρεςίεσ κα παρζχονται με προγραμματιςμζνεσ ι ζκτακτεσ επιςκζψεισ του
υδραυλικοφ, μετά από ςυνεννόθςθ των υπευκφνων του τμιματοσ ςυντιρθςθσ

με τον

ανάδοχο.
-

Ο χρόνοσ ανταπόκριςθσ του αναδόχου ςε αίτθμα των υπευκφνων του τμιματοσ ςυντιρθςθσ
δεν μπορεί να υπερβαίνει τθ μία (1) εργάςιμθ θμζρα. ε επείγουςεσ περιπτϊςεισ ο χρόνοσ
ανταπόκριςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ (δφο) 2 ϊρεσ.

-

Η πλθρωμι του ανάδοχου κα γίνεται είτε κάκε μινα είτε άπαξ ςτο τζλοσ του 2018, με βάςθ
κατάςταςθ του είδουσ και του αρικμοφ των βλαβϊν που αποκαταςτάκθκαν επί τθν τιμι
μονάδοσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου, που κα υπογράφεται από το Σμιμα υντιρθςθσ και
τθ προςκόμιςθ των απαιτοφμενων παραςτατικϊν και εγγράφων (τιμολόγια, ενθμερότθτεσ,
κλπ). Η τυχόν κρατιςεισ κα βαρφνουν τον ανάδοχο.

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
Γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο απνθαηάζηαζεο βιαβώλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ηνπ ΣΔΗ
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο .
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
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Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή.
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

υνθμμζνα: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Δζυη. Γιανομή:
psavvas@teicm.gr, γηα αλάξηεζε ζην site ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Τπεύζπλνο Πξνδηαγξαθώλ Μπάηδηνο Γ... ηειέθσλν 2321049222
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟ: Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ , Γ/νζη Γιοικηηικού-Οικονοµικού, Σµήµα Πποµηθειών
ΔΠΩΝΤΜΙΑ

: ………………………………………..……………………….

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

: ……………………………….…….…………………………

ΔΙΓΙΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: ………………………………….………………….…………….
Α. Φ. Μ. – Γ.Ο.Τ.

: ……………………………….………………..………………

ΓΙΔΤΘΤΝΗ – Σ. Κ.

: ………………………………….…………….……………

ΣΗΛΔΦΩΝΟ – ΦΑΞ

: ………………………………….………………………

Η παροφςα προςφορά αφορά τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ «Αποκατάςταςθ βλαβϊν των
εγκαταςτάςεων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ των κτιρίων του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτισ
ζρρεσ»:
α/α

ΕΡΓΑΙΑ (με υλικά)

Μ.Μ.

Σιμή μονάδοσ
χωρίσ ΦΠΑ (€)

1
2

Αντικατάςταςθ μθχανιςμοφ πλιρωςθσ λεκάνθσ (καηανάκι)
Aντικατάςταςθ dal (ντάλ)

τεμ.
τεμ.

………
………

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Επιςκευι μθχανιςμοφ πλιρωςθσ λεκάνθσ (καηανάκι)
Επιςκευι dal (ντάλ)
Αντικατάςταςθ μπαταρίασ νιπτιρα
Αντικατάςταςθ ςιφωνιοφ νιπτιρα
Αντικατάςταςθ ςπιράλ inox μικουσ ζωσ 50εκ.
Αντικατάςταςθ δοχείου πλφςθσ λεκάνθσ (καηανάκι)
Αντικατάςταςθ ςφαιρικισ βάννασ ½ϋϋ
Ξεβοφλωμα ςωλινα αποχζτευςθσ ζωσ Φ100
τιριξθ κερμ. ςϊματοσ ι νιπτιρα
Αντικατάςταςθ απλοφ διακόπτθ κερμ. ςϊματοσ
Αντικατάςταςθ ςπιράλ ντουηιζρασ
Αποκατάςταςθ διαρροισ ςωλινα αποχζτευςθσ ι ομβρίων
Αποκατάςταςθ διαρροισ ςωλινα φδρευςθσ
Αποκατάςταςθ διαρροισ ςωλινα κζρμανςθσ
Αντικατάςταςθ ςιφωνιοφ δαπζδου (πατοςίφωνο)
Σοποκζτθςθ αντλίασ λυμάτων (χωρίσ το κόςτοσ τθσ αντλίασ)

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ

………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………

-

τη προςφορά μου ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατήςεισ

-

Επιςυνάπτεται αντίγραφο επαγγελματικήσ αδείασ του ιδίου ή του προςωπικοφ ή ςυνεργάτη

ζρρεσ , ........................... 2018
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
(Ονοµατεπϊνυµο, ςφραγίδα και Τπογ
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