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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 ΦΔΚ206 Α/3-11-16): 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. 3307/18-7-2018 αίηεκα γηα παξνρή ππεξεζηώλ
10. ηελ αξηζκ.342/18-7-2018 Απόθαζε δέζκεπζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2018, ε δαπάλε
βαξύλεη ησλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ην ΚΑΔ 04.0419
καλεί
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, γηα ηελ παξνρή
ππεξεζίαο πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ ηνπ ΣΔΗ ζηελ πόιε Κηιθίο
πξνϋπνινγηζκνύ σιλίυν διακοζίυν είκοζι επηά εςπώ και εξήνηα λεπηών (1.227,60€)
990,00€ καθαπό ποζό και 237,60 ΦΠΑ 24%.
Ζ δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ηδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, ΚΑΔ
0419
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Κπιηήπιο καηακύπυζηρ : η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει
ηιμήρ.

A. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΙ ΣYΥΟΝ ΟΡΩΝ ΑΤΣΗ:

Α/Α

1

Περιγραφή

Ποςότητα

CPV

Ζκδοςθ Πιςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ
Απόδοςθσ για τα τρία (3) κτίρια του
………4…….. 79132000-8
Τμιματοσ Σχεδιαςμοφ & Τεχνολογίασ
Ζνδυςθσ ςτθ πόλθ του Κιλκίσ

Προϋπολογιςμόσ
χωρίσ Φ.Π.Α

990,00€

Φ.Π.Α.

Συνολικόσ
Προϋπολογιςμόσ Κ.Α.Ε.
μεΦ.Π.Α.

237,60€ 1.227,60€

ΣΥΝΟΛΟ

 Τακτικόσ Προχπολογιςμόσ
Κ.Α.Ε. …0419….

Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 

Αιτιολόγηςη ςκοπιμότητασ τησ παροχήσ υπηρεςίασ:

Ζκδοςθ ΠΕΑ για τα τρία (3) κτίρια του Τμιματοσ Σχεδιαςμοφ & Τεχνολογίασ Ζνδυςθσ ςτθ
πόλθ του Κιλκίσ κακώσ και ξεχωριςτοφ για τον χώρο του Κυλικείου ,που μιςκώνεται .
Περιγραφή τησ παροχήσ υπηρεςίασ (και των τυχόν όρων/υποχρεώςεων αυτήσ) :

Ζκδοςθ ΠΕΑ για τα τρία (3) κτίρια του Τμιματοσ Σχεδιαςμοφ & Τεχνολογίασ Ζνδυςθσ ςτθ
πόλθ του Κιλκίσ κακώσ και ξεχωριςτοφ για τον χώρο του Κυλικείου που μιςκώνεται, ςφμφωνα
το νζο Κ.Εν.Α.Κ. (ΦΕΚ Β' 2367/12-7-2017).
Οι εγκαταςτάςεισ του Τμιματοσ Σχεδιαςμοφ & Τεχνολογίασ Ζνδυςθσ, ςτθν πόλθ του Κιλκίσ,
αποτελοφνται από τα κάτωκι κτίρια:
Κτίριο Κ1, γραφεία διοίκθςθσ, βιβλιοκικθσ, δφο επιπζδων ,εμβαδοφ 1.555,07τμ.
Κτίριο Κ2, αικουςών διδαςκαλίασ, εργαςτθρίων, ςυνολικοφ εμβαδοφ 4.011,83τμ,
αποτελοφμενο από ιςόγειο και δφο ορόφουσ. Επιςθμάνεται ότι εντόσ του κτιρίου Κ2,
ςτεγάηεται, ςτο ιςόγειο, ο χώροσ του κυλικείου ςυνολικοφ εμβαδοφ 102,00τμ, ο οποίοσ
μιςκώνεται ςε τρίτουσ και απαιτείται ανεξάρτθτο ΠΕΑ.
Κτίριο Κ3, ιςόγειοσ χώροσ μαγειρείου και εςτίαςθσ, εμβαδοφ 395,65τμ.

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 20- 7-2018 θαη ώξα 10:00 π.κ.
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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 Π.Δ.Α. ηπιών(3) κηιπίυν ζηο Κιλκίρ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Παξαζθεπή 20-7-2018 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.
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.

Ο ΠΡΤΣΑΝΗ
Χασάπης Δημήτριος
Καθηγητής

Δζυη. Γιανομή:
avdelas@teicm.gr, γηα αλάξηεζε ζην site ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Τπεύζπλνο Πξνδηαγξαθώλ Μπάηζιορ Γ. 23210-49222
Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Πεξηνπζίαο
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