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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Το  ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας διακηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για τη σίτιση 
των φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη) και για χρονικό διάστημα από 01-01-2019 
έως και 31-12-2021. Η έναρξη της σύμβασης δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από την 01-01-2019. Σε περίπτωση 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης μετά από την 01-01-2019, η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για το χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και 31-12-2021. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – 
ποιότητας. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων επτακοσίων 
δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (3.605.702,25€) με το Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό 2.907.824,40 και ΦΠΑ 24% 
697.877,85) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2631 του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, 
οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.  
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 14/06/2018  και ώρα 14:00μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών και ώρα στις 20/07/2018  και ώρα 15:00μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Πέμπτη, 26/07/2018 και ώρα 10:00π.μ. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και δώδεκα (12) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και ορίζεται σε ποσοστό 2% 
επί της συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. του προϋπολογισμού της σύμβασης προ ΦΠΑ και εκδίδεται από οποιαδήποτε 
αναγνωρισμένη τράπεζα , το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των 
υπηρεσιών.  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(Common Procurement Vocabulary codes-CPV) : 55520000-1 (Υπηρεσίες τροφοδοσίας). Η Γεωγραφική Περιοχή 
βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for 
statistics-NUTS) του δημοσίου φορέα/τόπου παράδοσης είναι: GR12-Κεντρική Μακεδονία ή ειδικότερα GR126-
Σέρρες, GR123-Κιλκίς, GR125-Κατερίνη. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τέρμα Μαγνησίας  στο τηλέφωνο 00302321049106 και 00302321049156 
(κα. Μ. Μπάκα ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  Γραφείο Προμηθειών).  
Περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε, στον Ημερήσιο Τύπο, 
στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και μέσω του διαδικτυακού τόπου (et.diavgeia.gov.gr). 
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Σελίδα 2 

Αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από 
την επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας  http://www.teicm.gr                                                                                                                

 
Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
του Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ 
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