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Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΘΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΗΘΜΙΩΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  
Πλθροφορίεσ : Α. Ευαγγελίδθσ 

Σθλζφωνο     : 23210 49109 
FAX                  : 23210 46556 
Email               : prom@teicm.gr  

ζρρεσ, 17/10/2017 
                  Α.Π.:      3436   

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  Τ Π Ο Β Ο Λ Η   Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α   

( 1 o   Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η )   
Σο ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

1) To Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορκ.φαλμ. τα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-
16) : Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2) Τα πποβλεπόμενα ζηο άπθπο 84 ηος Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οπγάνωζη και 

λειηοςπγία ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ, πςθμίζειρ για ηην έπεςνα και άλλερ διαηάξειρ» 

3) Σο αίτθμα προμικειασ αγακοφ με αρικμ. πρωτ.:949/28-03-2017 (ΑΔΑΜ:17REQ005996912 2017-03-
30),  

4) Σθν με αρικμ. 149/16/30-03-2017 Θζμα:13ο (ΕΘΔ)(ΑΔΑ: ΩΨΝΘ469143-ΣΜΕ) απόφαςθ τθσ 
υνζλευςθσ του Ιδρφματοσ,  

5) Σθν δζςμευςθ πίςτωςθσ με Α/Α 120/1310/03-05-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΒ2469143-ΓΨ7),  

6) Σθν αρικμ.202/21/29-5-2017 απόφαςθ υνζλευςθσ του ΣΕΙ ΚΜ με κζμα «Σροποποίθςθ τθσ 
αρικμ.200/20/23-5-2017 προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ υνζλευςθσ με κζμα «Σροποποίθςθ τθσ 
υγκρότθςθσ τθσ υνζλευςθσ του ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ» 

7) Σθν αρικ. Πρόςκθςθ υποβολισ  προςφοράσ 2123/03-07-2017  

8) Σθν με αρικμ. 349/18/07-09-2017 Θζμα:18ο (ΕΘΔ)(ΑΔΑ: ΩΨΝΘ469143-ΣΜΕ) απόφαςθ τθσ 
υνζλευςθσ του Ιδρφματοσ 

 
Καλεί τουσ ενδιαφερομζνουσ για τθν υποβολι προςφοράσ με ςκοπό τθν ανάδειξθ αναδόχου για 

τθν εκτζλεςθ τθσ «Προμήθειασ καλωδίου υψηλήσ τάςησ για την τροφοδοςία τησ λυχνίασ του 
ψηφιακοφ τομογράφου ακτίνων-Χ (X-RAY CT) του Σμήματοσ Μηχανολόγων Μηχανικϊν ΣΕ», 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ οκτϊ χιλιάδων οκτακοςίων τεςςάρων ευρϊ (8.804,00€) (κακαρό ποςό 
7.100,00€ + Φ.Π.Α 24%). Θ δαπάνθ βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ οικονομικοφ 
ζτουσ 2017, ΚΑΕ 14.1439.01. υγκεκριμζνα: 

α/α Περιγραφή Ποςό- 
τητα 

Σφποσ 
(τεμάχιο, 

λίτρο, 
κιλό κ.λ.π.) 

CPV Προχπο- 
λογιςμόσ  

χωρίσ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. υνολικόσ  
Προχπο- 
λογιςμόσ  
με Φ.Π.Α. 

Κ.Α.Ε. 

1 
Καλϊδιο υψθλισ 

τάςθσ για τθν 

τροφοδοςία τθσ 

λυχνίασ 

ψθφιακοφ 

1 Σεμ. 

34320000-6/ 

Μθχανολογικά 

ανταλλακτικά εκτόσ 

από κινθτιρεσ και 

7.100,00 1.704,00 8.804,00 1439.01 
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τομογράφου μζρθ τουσ 

     ΤΝΟΛΟ 8.804,00  

Κριτιριο κατακφρωςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

1)  Αντικείμενο τησ προμήθειασ (CPV: 34320000-6/Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτόσ από 
κινητήρεσ και μζρη τουσ) 

Αντικείμενο είναι θ «Προμήθεια καλωδίου υψηλήσ τάςησ για την τροφοδοςία τησ λυχνίασ του 
ψηφιακοφ τομογράφου ακτίνων-Χ (X-RAY CT) του Σμήματοσ Μηχανολόγων Μηχανικϊν ΣΕ» για τθν 
λειτουργία του τριςδιάςτατοσ ψθφιακοφ Σομογράφου Ακτίνων-Χ (X-RAY CT) που είναι εγκατεςτθμζνοσ 
ςτο Σμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν Σ.Ε. και εξυπθρετεί τισ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ του Σμιματοσ αλλά και του Ιδρφματοσ. υγκεκριμζνα αςτόχθςε το καλϊδιο υψθλισ 
τάςθσ για τθν τροφοδοςία τθσ λυχνίασ ακτίνων Χ του ψθφιακοφ τομογράφου Tomoscope HV Compact 
τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ "Werth Messtechnik GmbH". 

Αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπό προμήθεια αγαθϊν: 

α/α ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1 
Καλϊδιο υψθλισ τάςθσ 225 KV 2X0 Grad 8M XWT-225-SE για τθν τροφοδοςία τθσ λυχνίασ 

ψθφιακοφ τομογράφου μοντζλο Tomoscope HV Compact 225KV τθσ εταιρείασ WERTH 

GmbH. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ 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.  

Σο χρονικό διάςτθμα τθσ ωσ άνω ηθτουμζνθσ προμικειασ κα είναι από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ  και για χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν. 

Για κζματα που αφοροφν τα προσ προμικεια είδθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τουσ οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτον κ. Δαυϊδ Κωνςταντίνο τθλ. 23210 49120 (email: 
david@teiser.gr ). 

2)  Φάκελοσ Προςφοράσ 

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ προςφορζσ τουσ ςτο Σμιμα Διοικθτικισ 

Μζριμνασ και Πρωτοκόλλου του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ (Σζρμα Μαγνθςίασ, ζρρεσ), μζχρι και 
τθν Δευτζρα  06.11.2017  και ϊρα 12:00 μμ. 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να φζρει τισ παρακάτω ενδείξεισ: 

 

«ΣΟΙΧΕΙΑ  ΣΟΤ  ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ»  (Πλιρθσ Επωνυμία,  Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ,  τθλζφωνο, fax, 
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου – εφόςον  υπάρχει) 

 
Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

 
Για τθν «Προμήθεια καλωδίου υψηλήσ τάςησ για την τροφοδοςία τησ λυχνίασ του ψηφιακοφ 

τομογράφου ακτίνων-Χ (X-RAY CT) του Σμήματοσ Μηχανολόγων Μηχανικϊν ΣΕ» 
 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.)  Κεντρικισ Μακεδονίασ 
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:Δευτζρα 06.11.2017 και ϊρα 12:00μμ. 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο 

mailto:david@teiser.gr
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Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

 Οικονομικι προςφορά από τθν οποία να προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 

 Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ  αρχισ,  από  το  οποίο  να  προκφπτει  ότι  ο  προςφζρων  είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.  

 Πιςτοποιθτικό από  το  οποίο να  προκφπτει ότι  ο προςφζρων είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι αρχι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ από το οποίο να 
προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 80 του Ν. 4412/12 .  

Θ υποχρζωςθ αποςπάςματοσ αφορά ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 
(Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριςτϊν τουσ. τισ δε περιπτϊςεισ 
ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), του Διευκφνοντα φμβουλου και όλων των μελϊν του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου. 

 Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου).  

 

Σον ανάδοχο που κα προκφψει βαρφνει κάκε νόμιμθ κράτθςθ. 

 
Ο Αςκϊν Κακικοντα Πρφτανθ 

του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 
 
 
 

Αναςτάςιοσ Μωχςιάδησ 
Καθηγητήσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εςωτ. Διανομι: 

 psavvas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 
 Τπεφκυνοσ Προδιαγραφϊν: Δαυϊδ Κωνςταντίνοσ τθλ. 23210 49120 (email: david@teiser.gr). 
 Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιϊςεων, Προμθκειϊν και Περιουςίασ 

mailto:psavvas@teicm.g
mailto:david@teiser.gr

