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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη: 

1) Την αίτηση προμήθειας αγαθού με αριθμ. πρωτ. 4320/28.11.2017 

2) Την Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης  με αριθμ. 363.2017 

προκηρύσσει την ανάθεση σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Λαμπτήρων και 
φωτιστικών με τα παρελκόμενά τους», για τις ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 
του ΤΕΙ στην Κατερίνη, συνολικού προϋπολογισμού 1.054,00 € (καθαρό ποσό 850,00 € + ΦΠΑ 24%). Η 
δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2017. ΚΑΕ 1292.01 

3) Αντικείμενο της προμήθειας και αναλυτική περιγραφή 

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ζητά την ανάθεση προμήθειας 120 λαμπτήρων και φωτιστικών και 50 
εκκινητών λαμπτήρων φθορισμού για τις ανάγκες του ΤΕΙ στην Κατερίνη. 

Πιο συγκεκριμένα, ζητείται η προμήθεια: 

α/α 
Περιγραφή Ποσότητα Τύπος CPV 

Προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

Σύνολο 
 

1 
Λάμπα φθορισμού 
Σωληνωτή Τ8, 18W/840 
G13 600mm, 6400Κ  

50 τεμάχια 31532910-6 90,00 21,60 111,60 

2 
Εκκινητές για τις 
παραπάνω Λυχνίες  50 τεμάχια 31532500-9 50,00 12,00 62,00 

3 
Λάμπα LED, 230V, 
Κλασική 10W, 1055lm, 
E27,  4000K 

20 τεμάχια 31531000-7 
 

90,00 
21,60 111,60 

4 
ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL 
LED SMD SLIM 20 WATT 
ΛΕΥΚΟ,  6000K 

50 τεμάχια 31524120-2 
 

620,00 
148,80 768,80 

 
 ΣΥΝΟΛΟ    850,00 204,00 1.054,00 

 

Η προμήθεια των παραπάνω αγαθών αφορά το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στην 

Κατερίνη για την αντικατάσταση των λαμπών και φωτιστικών που έχουν καεί σε διάφορους χώρους του 

Τμήματος (διαδρόμους, γραφεία κ.α.). 

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση στους χώρους που θα υποδειχθούν από το 

προσωπικό του Τμήματος. 

Οι λάμπες φθορισμού και οι εκκινητές θα πρέπει να έχουν ένα χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας, 

ενώ οι λάμπες LED και τα φωτιστικά, θα πρέπει να έχουν εγγύηση 2 ετών καλής λειτουργίας. 
 
Τόπος παράδοσης των υλικών: Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στην Κατερίνη. 
 
 



Για θέματα που αφορούν την παραπάνω προμήθεια και τις τεχνικές προδιαγραφές της οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Τριανταφύλλου Δημήτριο τηλ. 23510 20940 email: 
triantafilloud@teicm.gr. 

4)  Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

Κατά την εκτέλεση της προμήθειας και των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση» του 
Ν. 4412/2016. 

Το χρονικό διάστημα των ως άνω ζητούμενων προμηθειών θα είναι από την κοινοποίηση στον ανάδοχο 
και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. 

 
5)  Φάκελος Προσφοράς 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα 

Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες), 

μέχρι και την Τρίτη 05-12-2017  και ώρα 11:30 π.μ. 

 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 
 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  (Πλήρης Επωνυμία,  Ταχυδρομική Διεύθυνση,  τηλέφωνο, fax, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εφόσον  υπάρχει) 

 
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

Για την προμήθεια «Λαμπών και φωτιστικών με τα παρελκόμενά τους»  για τις ανάγκες  του 
Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ στην Κατερίνη   

 
 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) . Κεντρικής Μακεδονίας 

   ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 05-12-2017  και ώρα 11:30 π.μ. 

                                    Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

 

 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με υπογραφή και 
σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα. 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 
    Ο Ασκών καθήκοντα Πρύτανη 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας  

 
 

Μωϋσιάδης Αναστάσιος  
Καθηγητής 

 
 
 
 
 

Εσωτ. Διανομή: 
 psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

 Υπεύθυνος Προδιαγραφών:  Τριανταφύλλου Δημήτριος  τηλ. 23510 20940 email: triantafilloud@teicm.gr. 

 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 
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