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ΠΡΟΚΛΗΗ

έξξεο
Α.Π.:
ΤΠΟΒOΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

07 - 09
2790

- 2017

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»
3) Σν αίηεκα πξνκήζεηαο αγαζνύ κε αξηζκό πξση.: 1994/22/06/2017, θαη
4) Σελ πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε Α/Α 212/22-06-2017
Καιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε ζθνπό ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο "Ππομήθειαρ εξοπλιζμού για ηο επγαζηήπιο Σεσνολογίαρ Τλικών ηος
ημήμαηορ Μησανολόγων Μησανικών Σ.Δ.", ζπλνιηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ εμαθόζηα είθνζη
(620,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 24% (θαζαξό πνζό 500,00 € + Φ.Π.Α 24%). Η
δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Θδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ΚΑΕ 7131.01
θαη 1292.01.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
1) Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ

α/α

Πεπιγπαθή

Ποζόηηηα

Σύπορ ηεμ. λίηπο,
κιλό κ.λ.π.)

CPV

1

Επηζηεκνληθά Όξγαλα

1

ηεμάσιο

38300000-8 / Όξγαλα κεηξήζεσλ

2

Ρεπκαηνιήπηεο θαη
ξεπκαηνδόηεο

4

ηεμάσιο

31224100-3 Ρεπκαηνιήπηεο θαη
ξεπκαηνδόηεο

Σαθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο



Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππό πξνκήζεηα αγαζώλ:
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α/α

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

1

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαηαγξαθηθνύ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ ηνπιάρηζηνλ έσο
1500νC θαη ζύλδεζή ηνπ κε ζεξκνζηνηρείν πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, κε δπλαηόηεηα on
line πξνβνιήο ησλ κεηξνύκελσλ ζεξκνθξαζηώλ ζηελ νζόλε ηνπ ΗΤ ηεο δηάηαμεο,
απνζήθεπζήο ηνπο ζε κνξθή αξρείνπ Microsoft Excel ζην ζθιεξό δίζθν ηνπ
ππνινγηζηή θαη πξνγξακκαηηδόκελνπ ρεηξηζκνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνύξλνπ κέζσ
ΗΤ.

2

Δύν πνιύκπξηδα κε δηαθόπηε On/Off κε ηνπιάρηζηνλ 8 πξίδεο ζνύθν έθαζην αξίζηεο
πνηόηεηαο.

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. Αλζπκίδε Κσλ/λν ηει. 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 ηεο σο άλσ δεηνύκελεο πξνκήζεηαο ζα είλαη από ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ
αλάδνρν θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) κελόο.
Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην αληηθείκελν ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο νη
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ θ. Αλζπκίδε Κσλ/λν ηει. 23210 49201 (email:
kanth@teiser.gr).
2) Φάκελορ Πποζθοπάρ
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
θαη ηελ Πέκπηε 14-9-2017 θαη ώξα 10:00 κ.κ..
Ο θάκελορ ηηρ πποζθοπάρ θα ππέπει να θέπει ηιρ παπακάηω ενδείξειρ:
«ΣΟΘΥΕΘΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΘΟΤ» (Πιήξεο Επσλπκία, Σαρπδξνκηθή Δηεύζπλζε, ηειέθσλν, fax,
δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, εθόζνλ ππάξρεη).
Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α
Γηα ηελ "Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ην εξγαζηήξην Σερλνινγίαο Τιηθώλ ηνπ ηκήκαηνο
Mεραλνιόγσλ Mεραληθώλ Σ.Ε.".
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Σερλνινγηθό Εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Ε.Θ.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ΚΑΣΑΛΗΚΣΘΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 14-9-2017 θαη ώξα 10:00 κ.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.
Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ.
Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο, 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
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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).

.
Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε.
Ο αζθώλ θαζήθνληα Πξύηαλε
ηνπ Σ.Ε.Θ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΩΤΙΑΓΗ
ΚΑΘΗΓΗΣΗ

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


Τπεύζπλνο Πξνδηαγξαθώλ: θ. Αλζπκίδεο Κσλ/λνο ηει. 23210 49201 (email: kanth@teiser.gr).



ΣκήκαΜηζζνδνζίαο, Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Πεξηνπζίαο
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