
1 
 

 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ        έξξεο     26 /10 /2017 

ΣΜΗΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ,        Α.Π.:      3621 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 
Πλθροφορίεσ : Χαράλαμποσ Οικονόμου 
Σθλζφωνο : 23210 49162 / 49226 
e-mail  : oikonomou@teiser.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
 

Σν ΣΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) To Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Δηνξζ.θαικ. ηα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 θαη ΦΕΚ-206 

Α/3-11-16) : Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ), θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 

«Απεπζείαο αλάζεζε», 

2) Σα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

3) Σελ αξηζκ.202/21/29-5-2017 απόθαζε πλέιεπζεο ηνπ ΣΕΙ ΚΜ κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο 

αξηζκ.200/20/23-5-2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο πλέιεπζεο κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε 

ηεο πγθξόηεζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ ΣΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» 

4) Σν  κε αξ. πξση.: 3148/28.09.2017 (ΑΔΑΜ : 17REQ002012300 2017-09-28) πξσηνγελέο 

αίηεκα,  

5) Σελ αξηζκ.3157/28-9-2017 (α/α 291, ΑΔΑ : Χ3Α1469143-8ΛΦ, ΑΔΑΜ : 

17REQ002013573 2017-09-28) απόθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο πνζνύ 4.898,00€ ζε βάξνο 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ΚΑΕ 71.7127.01 

6) Σε κε αξηζκ. απόθ. : 408/36/28-9-2017. Θέκα 28
ν
 Ε.Η.Δ. θαη ΑΔΑ: 72ΕΥ469143-7Κ 

απόθαζε ηεο πγθιήηνπ 

 

Καιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε ζθνπό ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο «Ππομήθειαρ α) Κςλιόμενυν διαδπόμυν γύμναζηρ, β) Μαγνηηική 

κυπηλαηική μησανή, γηα ην Γπκλαζηήξην ηνπ ΣΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (έξξεο), ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεζζάπυν σιλιάδυν οκηακοζίυν ενενήνηα οκηώ εςπώ (4.898,00 €) 

ζπκπεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 24% (θαζαξή αμία 3.950,00 + ΦΠΑ 24%). Η δαπάλε βαξύλεη ην 

ΠΔΕ ηνπ  Ιδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ΚΑΕ 7127.01 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

Θα ππέπει να ηονιζθεί όηι οι πποζθοπέρ ηυν ενδιαθεπομένυν θα είναι ξεσυπιζηά για κάθε 

ένα είδορ και όσι επί ηος ζςνόλος ηος διαγυνιζμού. 

Αληηθείκελν πξνκήζεηαο αγαζώλ είλαη :  

α/α Πεξηγξαθή CPV Πνζόηεηα 

1 Κπιηόκελνη δηάδξνκνη 

γύκλαζεο 

37441100-2   Κπιηόκελνη δηάδξνκνη 1 

2  
Μαγλεηηθή θσπειαηηθή 

κεραλή 

37441400-5 Κσπειαηηθή κεραλή 1 

 

Αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππό πξνκήζεηα αγαζώλ: 
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α/α ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1 Μνηέξ: 4.0hp AC (8hp peak), Σαρύηεηα: 0.8 – 20.0 km/h , Κιίζεο: ειεθηξηθή 15 επηπέδσλ 0-15%. 

Δάπεδν: Αληηθξαδαζκηθό 25mm, Επηθάλεηα ηκάληα: 56 ρ 152,5 cm, Ράνπια Εκπξόο 75mm, πίζσ 

75mm – SKF ξνπιεκάλ, Δηαζηάζεηο (Αλνηθηόο 212,5 ρ 88,4 ρ 147 cm) Ελδείμεηο: Υξόλνο, 

Απόζηαζε, Θεξκίδεο, Σαρύηεηα, Κιίζεο, Ρπζκόο, METs, Καξδηαθνί Παικνί. Μέγηζην βάξνο 

ρξήζηε: 150 Kg, Εγγύεζε: 2 έηε ζηα ειεθηξηθά θαη 10 έηε ζην κνηέξ  

Ενδεικηικά : AMILA SPIRIT CT 850 

2 
LCD: 2 ρξσκάησλ. Αληίζηαζε: 24 επίπεδα, αεξνκαγλεηηθή, απηνκάησο ειεγρόκελε. Πξνγξάκκαηα: 

43, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, Pacer, Interval. H.R.C. θαη Recovery. Πεηάιηα κε ξπζκηδόκελε 

ππνζηήξημε θηέξλαο. Εμσηεξηθή πεγή ξεύκαηνο.  Ενδεικηικά: AMILA R200 

Ειδικοί όποι: Ο ςποτήθιορ ανάδοσορ έσει ηην ςποσπέυζη για ηεσνική ςποζηήπιξη ηος 

εξοπλιζμού και μεηά ηη λήξη ηυν εγγςήζευν και θα αθοπά ζςνολικά όλον ηον παπαπάνυ 

πεπιγπάθυν εξοπλιζμό . 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο 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.  

Τα προσ προμήθεια είδη θα παραδοθοφν και θα τοποθετηθοφν  ςτο Γυμναςτήριο  του ΤΕΙ 
Κενηρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνηζίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες) ποσ θα σποδειτθεί από ηον 

Υπεύθσνο παραλαβής κ. Οηθνλόκνπ Υαξάιακπν 23210 49162 - 49226 (email: 

oikonomou@teiser.gr) θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί επίδεημε  θαη ελεκέξσζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο 

ησλ δηαδξόκσλ ζην ππάξρσλ πξνζσπηθό ηνπ ΣΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (έξξεο) από ηνλ 

κεηνδόηε ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Σν ρξνληθό δηάζηεκα ησλ σο άλσ δεηνύκελσλ πξνκεζεηώλ ζα είλαη από ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα δέκα (10) ημεπών. 

Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην αληηθείκελν ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ θ. Οηθνλόκνπ Υαξάιακπν        

ηει. 2321049162 -   49226  (email: oikonomou@teiser.gr). 

2) Φάκελορ Πποζθοπάρ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Σκήκα 

Δηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα 

Μαγλεζίαο, έξξεο), κέρξη ηελ Πέκπηε 02.11.2017  θαη ώξα 10:00 π.κ. 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

«ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ» (Πλιρθσ Επωνυμία, Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ, τθλζφωνο, διεφκυνςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, εφόςον υπάρχει). 

Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

Για τθν «Προμήθεια  κυλιόμενων διαδρόμων γφμναςησ». 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ: Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Κεντρικισ Μακεδονίασ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:    02.11.2017  θαη ώξα 10:00 π.κ. 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο 

 

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. 
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 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. 4412/16. 

Η 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 υμβοφλου 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 αζθώλ θαζήθνληα  Πξύηαλε 
του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ  

 
 
 

ΜΩΤΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εζση. Δηαλνκή: 

 psavvas@teicm.gr, γηα αλάξηεζε ζην site ηνπ Σ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

 Τπεύζπλνο Πξνδηαγξαθώλ: Οηθνλόκνπ Υαξάιακπνο  23210 49226  (email: oikonomou@teiser.gr). 

 Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Πεξηνπζίαο 
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