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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                       
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,                                                Σέρρες,      12/12/2018 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.: 5773 
Διεύθυνση:    Τέρμα Μαγνησίας                                                                    
                          621 24 Σέρρες 
Τηλέφωνα:      (23210) 49149, 46106, 49156  
Fax:                   (23210) 46556 
Πληροφορίες: Μ. Μπάκα 
Email:               prom@teicm.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.  30/2018 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι)  Κεντρικής Μακεδονίας  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62 124, Σέρρες 
Σημείο Επαφής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, 
Προμηθειών & Περιουσίας, 1ος όροφος κτιρίου «Διοίκησης» αρ. γραφείου 3 (αίθουσα 
δημοπρασιών) 
Τηλέφωνα: (23210) 49149, 49106, 49156 
FAX: (23210) 46556 
URL: http:///www.teicm.gr 

2. Αριθμός Διακήρυξης: 27/2018 
3. Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Υπηρεσίας 
4. Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα. 
5. Τίτλος Διαγωνισμού: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων  του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας» (Σέρρες, Κατερίνη, Κιλκίς)» - CPV: 90911200-8 [Υπηρεσίες 
καθαρισμού κτιρίων] 

6. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δυόμισι (2,5) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης και όχι νωρίτερα από τις 07-01-2019.  
Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου/ων αναδόχου/ων του εν εξελίξει διαγωνισμού (αριθμ. 
Διακήρυξης  19/2018 με αριθμ πρωτ. 3555/28-08-2018, ΑΔΑΜ:18PROC003619185 2018-08-
30) πριν τη συμπλήρωση του παραπάνω διαστήματος, οι παρούσες συμβάσεις θα πάψουν 
αυτοδίκαια να ισχύουν και η ανάδοχος/ες εταιρία/ες θα πληρωθεί/ουν αναλογικά μόνο για 
το διάστημα για το οποίο θα προσφέρει/ουν τις υπηρεσίες της/τους.  
Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό της δαπάνης του Συνοπτικού Διαγωνισμού θα 
αφαιρεθεί από το ποσό του προϋπολογισμού του εν εξελίξει διαγωνισμού. 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός για το σύνολο της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό 
πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (59.272,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  47.800,00€  ΦΠΑ 24%: 
11.472,00€) και θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικών ετών 
2019 και 2020 – ΚΑΕ 04.0419 «Αμοιβές λοιπόν που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την 
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ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών» [αριθμ.πρωτ.712/13-02-2018 απόφαση (ΑΔΑ: 
Υ9ΛΑ469143-ΣΛΕ, 67Η3469143-ΚΣ9 ΑΔΑΜ:18REQ004129461 2018-12-05) «Προέγκριση 
ανάληψης υποχρέωσης για τα Οικονομικά Έτη 2019 και 2020»] Η παρούσα σύμβαση 
υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΕΡΡΕΣ», εκτιμώμενης αξίας τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00€) πλέον 

ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 2: «ΚΑΤΕΡΙΝΗ», εκτιμώμενης αξίας πέντε  χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00€) 

πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 3: «ΚΙΛΚΙΣ», εκτιμώμενης αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 

Κατάθεση προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
Δευτέρα 24/12/2018 και ώρα 09:00.Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με 
ταχυμεταφορά (courier) ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή 
περισσότερα τμήματα. 

7. Ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την 
Δευτέρα 24/12/2018 και ώρα 09:00. 

8. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο Ν.4412/2016. 
9. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Δεν υπάρχουν 
10. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Δεν απαιτείται. 
11. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της Παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας των εγκαταστάσεων  του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» (Σέρρες, Κατερίνη, 
Κιλκίς), αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. 

12. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού  

13. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
14. Η πληρωμή των ζητούμενων υπηρεσιών θα γίνεται κάθε μήνα, μετά την πιστοποίηση του 

συνόλου αυτών από την αρμόδια Επιτροπή που θα/έχει συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 
15. Το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς από την 

Ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (www.teicm.gr). 

 

Ο Αντιπρύτανης  
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 

Μωϋσιάδης Αναστάσιος 
Καθηγητής 
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