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ΠΡΟΚΛΗΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Σν ΣΕΘ 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), θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 «Απεπζείαο
αλάζεζε»,
2) Σελ αξηζκ.202/21/29-5-2017 απόθαζε πλέιεπζεο ηνπ ΣΕΘ ΚΜ κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο
αξηζκ.200/20/23-5-2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο πλέιεπζεο κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο
πγθξόηεζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ ΣΕΘ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο»
1) Σν αίηεκα πξνκήζεηαο αγαζνύ κε αξηζκό πξση.: 2316/17.07.2017 , θαη
2) Σελ πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε Α/Α: 247/26.07.2017
πξνθεξύζζεη ηελ αλάζεζε ζύκβαζεο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα «Ηλεκηρολογικές
εργαζίες», γηα ην εξγαζηήξην Σερλνινγίαο Τιηθώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΣΕ,
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ τιλίων διακοζίων εσρώ (1.200,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α. 24% (θαζαξή αμία 967,74 + (Φ.Π.Α. 24%)
). Η δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Θδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ΚΑΕ 0879 θαη 1429.01.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
1. Ανηικείμενο προμήθειας σπηρεζιών και αγαθών είναι :
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Πίλαθαο κε αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππό πξνκήζεηα ππεξεζηώλ θαη αγαζώλ:
α/α ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
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Γείσζε κε ράιθηλν αγσγό δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 35 mm2 θαη θαηάιιεια ράιθηλα
εμαξηήκαηα ζύλδεζεο θαη ζηεξέσζεο ηνπ κεηαιιηθνύ ηξαπεδίνπ επί ηνπ νπνίνπ
εθηεινύληαη νη ζπγθνιιήζεηο MIG / MAG, ην νπνίν επξίζθεηαη ζην Εξγαζηήξην
πγθνιιήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε αζθαιήο ρξήζε ηνπ ζηα πιαίζηα
δηδαζθαιίαο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο "Υπηεύζεηο - πγθνιιήζεηο". Η ηνπνζέηεζε
ηνπ ράιθηλνπ αγσγνύ γείσζεο ζα γίλεη εληόο ηνπ δαπέδνπ ηνπ Εξγαζηεξίνπ θαη ζηε
ζπλέρεηα ζα επηθαιπθζεί κε ηζηκέλην.
Γείσζε κε ράιθηλν αγσγό δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 35 mm2 θαη θαηάιιεια ράιθηλα
εμαξηήκαηα ζύλδεζεο θαη ζηεξέσζεο ηνπ αληηδξαζηήξα ρεκηθήο ελαπόζεζεο αεξίσλ
ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο, ν νπνίνο επξίζθεηαη ζηελ Αίζνπζα 2 ηνπ Εξγαζηεξίνπ
Σερλνινγίαο Τιηθώλ ζηνλ 1ν όξνθν ηνπ θηεξίνπ Γ ησλ Ειαθξώλ Εξγαζηεξίσλ ηεο ΣΕΦ,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε αζθαιήο ρξήζε ηνπ ζηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ηνπ
εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο "Θεξκηθέο θαη επηθαλεηαθέο θαηεξγαζίεο" θαη ηεο εθηέιεζεο
πηπρηαθώλ εξγαζηώλ. Δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ηκήκα ηεο παιαηάο εμσηεξηθήο γείσζεο
ηνπ θηεξίνπ Γ, αθνύ πξώηα ειεγρζεί θαη απνθαηαζηαζεί.
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 2 αλεκηζηήξσλ νξνθήο ζηελ Αίζνπζα 2 ηνπ Εξγαζηεξίνπ
Σερλνινγίαο Τιηθώλ, ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ν ππεύζπλνο ηνπ Εξγαζηεξίνπ, κε
δηάκεηξν θηεξσηήο ηνπιάρηζηνλ 50 ηληζώλ έθαζηνο, ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 50 Watt έθαζηνο,
κε δπλαηόηεηα απμνκείσζεο ζηξνθώλ θαη κε μερσξηζηό ρεηξηζηήξην ξύζκηζεο ζηξνθώλ
έθαζηνο, ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνύλε ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ν ππεύζπλνο ηνπ
Εξγαζηεξίνπ. Οη αλεκηζηήξεο ζα ζπλδεζνύλε κε ην ππάξρνλ ειεθηξηθό δίθηπν ηνπ
Εξγαζηεξίνπ, κε ρξήζε θαηαιιήισλ θαισδίσλ, ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνύλε εληόο
πιαζηηθνύ ζσιήλα heavy duty θαη ζα ζηεξεσζνύλε ζηνπο ηνίρνπο θαη ζηελ νξνθή ηνπ
Εξγαζηεξίνπ κέζσ θαηαιιήισλ ζηεξηγκάησλ.
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 2 κνλνθαζηθώλ ξεπκαηνδνηώλ ηύπνπ ζνύθνπ κε απηόκαηεο
αζθάιεηεο 20 A έθαζηνο γηα ηε ξεπκαηνδόηεζε ηνπ θαηλνύξγηνπ κεηαιινπξγηθνύ θνύξλνπ
θαη ηεο δηάηαμεο θπθιηθήο νμείδσζεο κεηαιιηθώλ πιηθώλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή
ε αζθαιήο ρξήζε ηνπο.
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 2 αμνληθώλ επαγγεικαηηθώλ εμαεξηζηήξσλ, αξίζηεο πνηόηεηαο,
κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, κε πιέγκα πξνζηαζίαο, κε δηάκεηξν θηεξσηήο ηνπιάρηζηνλ 200
ρηιηνζηώλ, ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 50 watt, κε δπλαηόηεηα απμνκείσζεο ζηξνθώλ θαη κέγηζην
ζηξνθώλ ηνπιάρηζηνλ 1400 ζηξνθέο / ιεπηό, παξνρή αέξα ηνπιάρηζηνλ 400 m3/hr θαη
κέγηζην επίπεδν ζνξύβνπ 50 dB. Ο έλαο ζα ηνπνζεηεζεί ζην Γξαθείν - Παξαζθεπαζηήξην
ρεκηθώλ αληηδξαζηεξίσλ ηνπ Εξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Τιηθώλ θαη ν δεύηεξνο ζηελ
Απνζήθε - Μεραλνπξγείν ηνπ Εξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Τιηθώλ, ην νπνίν δε δηαζέηεη
θακία δπλαηόηεηα αεξηζκνύ. Οη εμαεξηζηήξεο ζα ηνπνζεηεζνύλε ζε κεηαιιηθό αεξαγσγό
ζηελ έμνδν ηνπ νπνίνπ ζα ηνπνζεηεζεί κεηαιιηθή ζράξα κε ελζσκαησκέλε κεηαιιηθή ζήηα
γηα ηελ απνηξνπή εηζόδνπ εληόο ηνπ αεξαγσγνύ εληόκσλ, πηελώλ θηι.
Μεηαηόπηζε ηνπ ηξηθαζηθνύ ξεπκαηνδόηε θαη ηνπ θνπηηθνύ κεραλήκαηνο κεηαιιηθώλ
πιηθώλ ηνπ Εξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Τιηθώλ ζην πίζσ κέξνο ηεο Αίζνπζαο 1,
πξνθεηκέλνπ λα κελ εκπνδίδνληαη νη θνηηεηέο ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ δηαθαλεηώλ πνπ
πξνβάιινληαη θαηά ηε δηδαζθαιία από ηνλ βηληενπξνβνιέα.
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 10 ηεθόκελσλ γπάιηλσλ αζθαιεηώλ 10Α ζηνπο πάγθνπο
εξγαζίαο ηνπ Εξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Τιηθώλ πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ θακέλσλ.
Δεκηνπξγία ειεθηξηθήο γξακκήο ηξνθνδνζίαο ηνπ θνύξλνπ ηνπ αληηδξαζηήξα ρεκηθήο
ελαπόζεζεο αεξίσλ ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο, ε νπνία ζα μεθηλάεη από ηνλ ειεθηξηθό
πίλαθα ηνπ Εξγαζηεξίνπ κε ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο αζθάιεηαο 20 Α. Θα ρξεζηκνπνηεζεί
θαιώδην ΝΤΜ 3x6, εληόο πιαζηηθνύ ζσιήλα heavy duty, ην νπνίν ζα ζηεξεσζεί ζηνπο
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ηνίρνπο ηνπ Εξγαζηεξίνπ κέζσ θαηαιιήισλ ζηεξηγκάησλ.
Τα προσ προμήθεια είδη θα παραδοθοφν και θα τοποθετηθοφν ςε χώρο του ΤΕΙ Κεντρικήσ
Μακεδονίασ (Τζρμα Μαγνηςίασ, Τ.Κ. 62124, Σζρρεσ) που θα υποδειχθεί από τον Υπεφθυνο
παραλαβήσ κ. Ανκυμίδθ Κων/νο τθλ. 23210 49201 (email: kanth@teiser.gr).
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.

Σν ρξνληθό δηάζηεκα ησλ σο άλσ δεηνύκελσλ πξνκεζεηώλ ζα είλαη από ηελ
θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηριάνηα (30) ημερών.
Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην αληηθείκελν ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ θ. Αλζπκίδε Κσλ/λν ηει.
2321049201 (email: kanth@teicm.gr).
2) Φάκελος Προζθοράς
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Σκήκα
Δηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Ε.Θ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο,
έξξεο), κέρξη ηελ Πέκπηε 14.09.2017 θαη ώξα 10:00 π.κ.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο:
«ΣΟΘΥΕΘΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΘΟΤ» (Πιήξεο Επσλπκία, Σαρπδξνκηθή Δηεύζπλζε, ηειέθσλν,
fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, εθόζνλ ππάξρεη).
Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α
Γηα ηελ «Ηλεκηρολογικές εργαζίες».
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Σερλνινγηθό Εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Ε.Θ.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ΚΑΣΑΛΗΚΣΘΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 14.09.2017 θαη ώξα 10:00
π.κ.
Να μην ανοιτηεί από ηην ηατσδρομική σπηρεζία ή ηο πρωηόκολλο
Ο θάκελος ηης προζθοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει ηα κάηωθι:
 Οηθνλνκηθή πξνζθνξά από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή.
 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 πκβνύινπ θαη όισλ ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ.
 Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςώπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά
μεταβολών, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςώμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι
μορφι του διαγωνιηομζνου).
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Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε.

Ο Αζθώλ Καζήθνληα Πξύηαλε
ηνπ Σ.Ε.Θ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

ΜΩΤΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ
ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Εζση. Δηαλνκή:


psavvas@teicm.gr, γηα αλάξηεζε ζην site ηνπ Σ.Ε.Θ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο



Τπεύζπλνο Πξνδηαγξαθώλ: Ανθσμίδης Κων/νος



Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Πεξηνπζίαο
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