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                            ΔΡΡΔ                                                                      έξξεο  05/3/2019 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ                   Α.Π. :  961 

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. 827/27-2-2019 αίηεκα γηα πξνκήζεηα αγαζώλ  

10. ηελ αξηζκ. 119/846/28-2-2019  απόθαζε δέζκεπζεο  γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2019, ε δαπάλε 

βαξύλεη ησλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ην ΚΑΔ 7111 

 

καλεί 

 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ξαθηώλ 

βηβιηνζεθώλ  ηκήκαηνο ΣΔ Κηιθίο  ζςνολικού πποϋπολογιζμού δύο σιλιάδυν εννιακοζίυν εξήνηα 

εννέα εςπώ  και ογδόνηα λεπηών   ( 2.969,80€) θαζαξό πνζό 2.395,00 +  574,80 (Φ.Π.Α.24%). Ζ 

δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ηδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, ΚΑΔ 7111 
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Κπιηήπιο καηακύπυζηρ : η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ 

 

Παρακαλοφμε για την προμήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα: 
 

  

α/

α 
Πεπιγπαθή 

Ποζό

ηηηα 

Σύπορ 

(ηεμάσι

ο, λίηπο, 

κ.λ.π.) 

CPV 

Πποϋπ/ 

ζμόρ συπίρ 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.

Α. 

ςνολικόρ 

Πποϋπολογιζ

μόρ με 

Φ.Π.Α. 

Κ.Α.Δ. 

1 Ράθηα – Βηβιηνζήθεο 12 ΣΔΜ 39122000-3 2.395,00 574,80 2.969,80 7011.01 

ΤΝΟΛΟ 12   2.395,00 574,80 2.969,80  

Σαθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο         Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ    

 

 

 

 

 

 

Αναλςηικέρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηυν ςπό ππομήθεια αγαθών: 

Α. Όια ηα ξάθηα ζα έρνπλ πξνδηαγξαθέο πιηθώλ: 
- πιηθό κνξηνζαλίδα 

- ρξώκα αλνηρηό γθξη (θάζεηα/νξηδόληηα/πιάηε/ηειεηώκαηα) 

- πάρνο θάζεησλ κνξηνζαλίδσλ δεμηά/αξηζηεξά 18 mm (βλέπε παρακάτω σκαρίυημα) 
- πάρνο νξηδόληησλ κνξηνζαλίδσλ ξαθηώλ 25 mm (βλέπε παρακάτω σκαρίυημα) 

- πάρνο όισλ ησλ κνξηνζαλίδσλ πιάηεο 8 mm 

- θάιπςε ηειεησκάησλ όισλ ησλ θάζεησλ θαη νξηδόληησλ κνξηνζαλίδσλ, κε PVC ίδηνπ ρξώκαηνο 

θνιιεκέλα κε θόιια πνιπνπξεζάλεο 
- πνδαξάθηα Inox 5 cm ξπζκηδόκελα θαζ ύςνο, (6) έμη πνδαξάθηα αλά ξαθηέξα, (3) ηξία ζε θάζε θάζεηε 

πιεπξά ζηήξημεο δεμηά/αξηζηεξά, όια ξπζκηδόκελα (βλέπε παρακάτω σκαρίυημα) 

- ππνδνκή κε ζπκκεηξηθέο ζε απόζηαζε ηξύπεο ζηηο θάζεηεο κνξηνζαλίδεο κόλν εζσηεξηθά γηα 
κεηαθίλεζε ησλ νξηδόληησλ ξαθηώλ θαζ  ́ύςνο 

- κεηαιιηθέο θαβίιηεο θαηάιιεινπ Φ γηα ηελ ζηήξημε θαη ζηαηηθόηεηα ησλ κεηαθηλνύκελσλ νξηδόλησλ 

ξαθηώλ 
Β. Αλάιπζε δηαζηάζεσλ: 

1
η
 ομάδα: (3+3) έμη ηεκάρηα δηαζηάζεσλ 41 Βάζνο Υ 205 Ύςνο Υ 106 Πιάηνο, ζηεξεσκέλα κεηαμύ 

ηνπο αλά ηξία 

2
η
 ομάδα: (2) δύν ηεκάρηα δηαζηάζεσλ 41 Βάζνο Υ 205 Ύςνο Υ 95 Πιάηνο, ζηεξεσκέλα κεηαμύ ηνπο 

3
η
 ομάδα: (4) ηέζζεξα ηεκάρηα δηαζηάζεσλ 41 Βάζνο Υ 205 Ύςνο Υ 104 Πιάηνο ζηεξεσκέλα κεηαμύ 

ηνπο 
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θαξίθεκα ηππηθνύ ξαθηνύ 

1. Όπνπ 1, 2, 3, 4, 5, 6, νξηδόληηεο κνξηνζαλίδεο πάρνπο 25 mm 

2. Όπνπ 7, 8, θάζεηεο κνξηνζαλίδεο πάρνπο 18 mm 

3. Όπνπ 9, 10 πνδαξάθηα Inox ξπζκηδόκελα θαζ ύςνο, ύςνπο 5 cm 
 

Κπίνεηαι απαπαίηηηη η αςηοτία θάζε ελδηαθεξόκελνπ κεηνδόηε, πξηλ ηελ θαηάζεζε πξνζθνξάο ηνπ, 

γηα: 

Α. ηελ απόιπηα αθξηβή κέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ρώξνπ (αξρείν γξακκαηείαο) ηνπνζέηεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο «ξάθηα – βηβιηνζήθεο» ώζηε ε εθαξκνγή/θαηαζθεπή λα πξνζαξκνζηεί (ζηαηηθά) απόιπηα ζηνλ 

ρώξν, ηόζν γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ όζν θαη ησλ ππαιιήισλ/εξγαδνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο  

Β. ηελ επίδεημε ρξσκαηνιόγηνπ ησλ κνξηνζαλίδσλ θαη 

Γ. ηελ έθδνζε έγγξαθεο βεβαίσζεο «απηνςίαο» γηα ρξήζε σο ζπλεκκέλν έγγξαθν ζηελ θαηάζεζε 

πξνζθνξάο. 

ηην ηιμή ζςμπεπιλαμβάνεηαι: 

- ε ηνπνζέηεζε όισλ ησλ πιηθώλ «ξάθηα-βηβιηνζήθεο θαη  
- ε θάζε κεηέπεηηα ξύζκηζε ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαηηθόηεηα ησλ ξαθηώλ - βηβιηνζεθώλ θαη κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ έληππνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ πνπ ζα νινθιεξσζεί εληόο ησλ επόκελσλ (15) 

δέθα πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ από ην πξνζσπηθό ηεο γξακκαηείαο. 
 

Σόπορ παπάδοζηρ-παπαλαβήρ ςλικών: Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Σερλνινγίαο Έλδπζεο Κηιθίο, 3
ν
 ρηι. 

Κηιθίο Μεηαιιηθνύ, θηίξην Κ1, Γξακκαηεία, εζσηεξηθόο ρώξνο «Αξρείν». 
 

Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θαη ηελ απηνςία 

ζηνλ ρώξν ηνπ ηκήκαηνο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ θ. Υαηδεπαλαγηώηε Κσλζηαληίλν 
ηει. 23410 29876, email: khatzip@teicm.gr. 
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Φάκελορ Πποζθοπάρ 

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 Σξίηε  12- 03-2019 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 

                                   Πξνκήζεηα ξαθηώλ βηβιηνζεθώλ γηα ηκήκα ΣΔ Κηιθίο 

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

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ :  Σξίηε  12-03-2019  θαη 

ώξα 10:00 π.κ. 

Να μην ανοισηεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηο ππυηόκολλο 

 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

    

   Οηθνλνκηθή πξνζθνξά από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή. 

  Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη είλαη παξαγσγόο ή εηζαγσγέαο θαη είλαη ππόρξενο λα 

ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Ν 2939/2001 θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Δζληθό Μεηξών 

Παξαγσγώλ(ΔΜΠΑ) κε αξηζκό _____   ή είλαη δηαθηλεηήο θαη δελ είλαη ππόρξενο λα ηεξεί ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ Ν 2939/2001 θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Δζληθό Μεηξών Παξαγσγώλ (ΔΜΠΑ) 

αιιά ν παξαγσγόο ή εηζαγσγέαο ________ (αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά) ησλ εηδώλ πνπ ζα πξνκεζεύζεη 

ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ΔΜΠΑ 

 

 
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.  

 

                                                       

 

                                                            Ο ΠΡΤΣΑΝΗ 

ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

      

                                                                    Χασάπης Δημήτριος 

Καθηγητής 
 

 

 

 

 

Δζυη. Γιανομή: 

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

 Τπεύζπλνο Πξνδηαγξαθώλ Υαηδεπαλαγηώηεο Κσλ/λνο ηειέθσλν 23410-29876 
 Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Πεξηνπζίαο 


