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                            ΔΡΡΔ                                                                      έξξεο  11 /09/2018 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ                   Α.Π. :  3785 

ΣΜΖΜΑ ΜΗΘΟΓΟΗΑ, ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ, 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

Πιεξνθνξίεο : Παξαζθεπόπνπινο Η. 

Σειέθσλν : 23210 49189 

FAX  : 2321046556 

email  : prom@teicm.gr 
 

 

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/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. 3672/4-9-2018 αίηεκα γηα παξνρή ππεξεζηώλ 

10. ηελ αξηζκ.362/3696/5-9-2018 Απόθαζε  Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2018, ε 

δαπάλε βαξύλεη ησλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ην ΚΑΔ 14.1431.01,08.0881 

 

καλεί 

 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο 

ζπληήξεζεο νρεκάησλ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ  εννιακοζίφν ενενήνηα δύο εσρώ  992,00(€) 

θαζαξό πνζό 800,00 +192,00 (Φ.Π.Α.24%). Ζ δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

Ηδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, ΚΑΔ  14.1431.01, 0881 

 

Κριηήριο καηακύρφζης : η πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά βάζει ηιμής. 
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Ανηικείμενο ηης Προμήθειας 

 

Παρακαλοφμε για τθν παροχι υπθρεςίασ του παρακάτω πίνακα: 

α/α Περιγραφή Είδοσ Ποςότητα CPV 
Προϋπολογιςμόσ 

χωρίσ Φ.Π.Α 
Φ.Π.Α. 

υνολικόσ  
Προϋπολογιςμόσ 

με Φ.Π.Α. 
Κ.Α.Ε. 

1 

ΤΝΣΗΡΗΗ 
(SERVICE) 

ΟΧΗΜΑΣΟ   
ΚΗΤ-5297 

Ανταλλα
κτικά 

1 

34300000-0 
(Μζρη & 

εξαρτ. για 
αυτοκίνητα) 

350,00 84,00 434,00 1431.01 

Εργαςία 1 

50112200-5 
(Τπηρεςίεσ 
ςυντήρηςησ 

αυτοκινήτων) 

130,00 31,20 161,20 0881 

2 

ΤΝΣΗΡΗΗ 
(SERVICE) 

ΟΧΗΜΑΣΟ   
ΚΗΙ-9526 

Ανταλλα
κτικά 

1 

34300000-0 
(Μζρη & 

εξαρτ. για 
αυτοκίνητα) 

230,00 55,20 285,20 1431.01 

Εργαςία 1 

50112200-5 
(Τπηρεςίεσ 
ςυντήρηςησ 

αυτοκινήτων) 

90,00 21,60 111,60 0881 

ΤΝΟΛΟ     800,00 192,00 992,00  

Τακτικόσ Προχπολογιςμόσ         Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων    

  

Αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ τθσ υπθρεςίασ : 
  

Η υπθρεςία περιλαμβάνει τον ζλεγχο και  ςυντιρθςθ (γενικό service) των οχθμάτων ςτον 
χϊρο του αναδόχου και  τθν  κατ΄ ελάχιςτον εκτζλεςθ  των  κάτωκι  εργαςιϊν με  τα  υλικά  και  
μικρουλικά  που  απαιτοφνται : 

1. Για  το Ε.Ι.Χ. με αρικμό κυκλοφορίασ KHY 5297 (βενηινοκίνθτο 1800cc) μάρκασ AUDI : 

- Αντικατάςταςθ φίλτρου λαδιοφ 
- Αντικατάςταςθ  φίλτρου  αζροσ 
- Αντικατάςταςθ  φίλτρου  βενηίνθσ 
- Αντικατάςταςθ  φίλτρου ενεργοφ  άνκρακα καμπίνασ 
- Αντικατάςταςθ  μπουηί 
- Αντικατάςταςθ ςετ  χρονιςμοφ (ιμάντασ  και  ςυναφι) 
- Αντικατάςταςθ  αντλίασ νεροφ 
- Αντικατάςταςθ ιμάντα  δυναμό 
- Αντικατάςταςθ ιμάντα AC 
- Αλλαγι  αντιψυκτικοφ  4 lit 
- Κακαριςμόσ & Απολφμανςθ   AC 
- Αλλαγι λαδιϊν κινθτιρα  
- Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ φϊτων 
- Ζλεγχοσ φρζνων  

2. Για  το  Φ.Ι.Χ. με αρικμό κυκλοφορίασ KHI 9526 (πετρελαιοκίνθτο 2500cc)μάρκασ FORD  
- Αντικατάςταςθ φίλτρου λαδιοφ 
- Αντικατάςταςθ  φίλτρου  αζροσ 
- Αντικατάςταςθ  φίλτρου  πετρελαίου 
- Αντικατάςταςθ ςετ  χρονιςμοφ (ιμάντασ  και  ςυναφι) 
- Κακαριςμόσ & Απολφμανςθ  AC 
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- Αλλαγι λαδιϊν κινθτιρα 
- Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ φϊτων 
- Ζλεγχοσ φρζνων  

 
Χρόνοσ εκτζλεςθσ:  5 θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανάκεςθσ ςτον ανάδοχο μειοδότθ. 
 

 

Φάκελος Προζθοράς 

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  14/9/2018   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 

Παροτή σπηρεζίας ζσνηήρηζης οτημάηφν. 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Παξαζθεπή  14-09-2018  

θαη ώξα 10:00 π.κ. 

Να μην ανοιτηεί από ηην ηατσδρομική σπηρεζία ή ηο πρφηόκολλο 
 

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 

 

 
Δζφη. Γιανομή: 

 psavvas@teicm.gr, γηα αλάξηεζε ζην site ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

 Τπεύζπλνο Πξνδηαγξαθώλ Μπάηδηνο Γεώξγηνο ηειέθσλν 23210-49222 
 Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Πεξηνπζίαο 


