
 
 

 
  

Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
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Σθλζφωνο     : 23210 49109 
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
 

Τν ΤΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνύ έιαβε ππόςε: 

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

ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ), θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 118 «Απεπζείαο αλάζεζε», 

2) Τα 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) Τελ αξηζκ.202/21/29-5-2017 απόθαζε Σπλέιεπζεο ηνπ ΤΕΙ ΚΜ κε ζέκα 

«Τξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ.200/20/23-5-2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο Σπλέιεπζεο 

κε ζέκα «Τξνπνπνίεζε ηεο Σπγθξόηεζεο ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ ΤΕΙ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο» 

4) Τν  κε αξ. πξση.: 31782/06.11.2017 πξσηνγελέο αίηεκα,  

5) Τελ αξηζκ.331/06-11-2017  απόθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο πνζνύ 1.078,80€ ζε 

βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ΚΑΕ 12.1261.01 

 
Καιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε ζθνπό ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ γηα ηελ  «Προμήθεια α)  Φάκελοσς λεσκούς 12Χ18 από αδιαθανές ταρηί λεσκή 

απότρωζη (αζθαλείας, β) Φάκελοσς αρτείοσ ταρηόνι 26,5x35 εκ. με Ασηιά» , γηα ην   

ΤΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξξεο), ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ τιλίων εβδομήνηα 

οκηώ και ογδόνηα λεπηών (1.078,80 €) ζπκπεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 24% (θαζαξή αμία 

870,00 + ΦΠΑ 24%). Η δαπάλε βαξύλεη ην ΠΔΕ ηνπ  Ιδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017, ΚΑΕ 12.1261.01 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηηκήο. 

 

 



 

 

 

 

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

          Η ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 118 «Απευκείασ 
ανάκεςθ» του Ν. 4412/2016. 
 
1) Αντικείμενο  τησ προμήθειασ (CPV: 30199230-1/ φάκελοι ) Φάκελοι λευκοί 12Χ18 από 

αδιαφανζσ χαρτί λευκι απόχρωςθ (αςφαλείασ ,  

2)   Αντικείμενο  τησ προμήθειασ (CPV: 30199000-0 / Γξαθηθή ύιε θαη άιια είδε από ραξηί) 

Φάθεινη αξρείνπ ραξηόλη 26,5x35 εθ. κε Απηηά 

 

Αντικείμενο προμικειασ είναι: 
 

Α/Α Περιγραθή Ποζόηηηα CPV 
Προϋπολογιζμός  

τωρίς  Φ.Π.Α 
Φ.Π.Α. 

Σσνολικός 

Προϋπολογιζμός 

με  Φ.Π.Α. 

Κ.Α.Ε. 

1 
Φάκελοι λευκοί 12Χ18 

από αδιαφανζσ χαρτί 

λευκι απόχρωςθ 

(αςφαλείασ) 

10.000 ηεκ. 

30199230-1 270,00 64,80 334,80 

12.1261

.01 2 Φάθεινη αξρείνπ ραξηόλη 

26,5x35 εθ. κε Απηηά 
2.000 ηεκ. 30199000-0 

600,00 144,00 744,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   870,00 208,80 1.078,80 

  

Πίνακασ με αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπό προμήθεια αγαθών: 

α/α ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1 Φάκελοι λευκοί 12Χ18 από αδιαφανζσ χαρτί λευκι απόχρωςθ (αςφαλείασ) 

2 Φάκελοι αρχείου χαρτόνι 26,5x35 εκ. με Αυτιά 

 

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 Φ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  



Τα προσ προμήθεια είδη θα παραδοθούν ςτο ΤΕΙ Κενηρικής Μακεδονίας (Τέρμα 

Μαγνηζίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες)  ζηο Κο Ατιλ. Εσαγγελίδη  23210 49109 - 46556 (email: 

achill@teicm.gr )  

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

θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηριών (3) ημερών. 

Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην αληηθείκελν ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ θ. Ατιλ. Εσαγγελίδη  

23210 49109 - 46556 (email: achill@teicm.gr)  

 

2) Φάκελοσ Προςφοράσ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην 

Τκήκα Δηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Τ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

(Τέξκα Μαγλεζίαο, Σέξξεο), κέρξη ηελ Παξαζθεπή 10.11.2017  θαη ώξα 12:00 κ.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 α)  Φάκελοσς λεσκούς 12Χ18 από αδιαθανές ταρηί λεσκή απότρωζη 

(αζθαλείας, β) Φάκελοσς αρτείοσ ταρηόνι 26,5x35 εκ. με Ασηιά ». 

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

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:    Παξαζθεπή 10.11.2017  θαη ώξα 

12:00 κ.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. 

 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).  
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Σον ανάδοχο που κα προκφψει βαρφνει κάκε νόμιμθ κράτθςθ. 

 

Ο αζθώλ θαζήθνληα  Πξύηαλε 
του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ  

 
 
 

ΜΩΤΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εςωτ. Διανομή: 

      psavvas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

      Τπεφκυνοσ Προδιαγραφϊν: . Ατιλ. Εσαγγελίδη  23210 49109 - 46556 (email: achill@teicm.gr)  

       Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιϊςεων, Προμθκειϊν και Περιουςίασ 
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