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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                   Σέρρες,    14/07/2017 
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,         Α.Π.:      …2279… 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Πληροφορίες  : Α. Ευαγγελίδης 
Τηλέφωνο  : 23210 49109 
FAX    : 23210 46556 
e‐mail    : prom@teicm.gr 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Το  ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας  αφού έλαβε υπόψη: 
1. To Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ‐147 Α/8‐8‐16‐Διορθ.Σφαλμ.  Στα ΦΕΚ‐200 Α/24‐10‐16 και ΦΕΚ‐206 

Α/3‐11‐16):  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2. Το αίτημα προμήθειας αγαθού με αριθμό πρωτ.:  2205/05.07.2017 , και  

3. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α: 232 / 06.07.2017 

καλεί  τους  ενδιαφερομένους  να υποβάλουν προσφορά  για την ανάθεση σύμβασης 
για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  παροχή  υπηρεσίας  «Εργασίες  συντήρησης 
πρασίνου»,  των  εγκαταστάσεων  του  Ιδρύματος  στις  Σέρρες,  εκτιμώμενου 
προϋπολογισμού  1.173,04  €  (συμπεριλαμβάνεται  Φ.Π.Α.  24%).  Η  δαπάνη  βαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2017, ΚΑΕ 0879 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής . 

1) Αντικείμενο της προμήθειας (CPV: 77310000‐6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου) 

Αντικείμενο προμήθειας υπηρεσίας είναι :  

α/α  Περιγραφή  Ποσότητα  Τύπος 
Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
με Φ.Π.Α. 

1 

Κούρεμα  γκαζόν  και  διαμόρφωση 
μπορντούρων  των  χώρων  πρασίνου  του 
Ιδρύματος στις Σέρρες 

1  Υπηρεσία 
1.173.04€ 

Περιγραφή της παροχής υπηρεσίας (και των τυχόν όρων/υποχρεώσεων αυτής) : 

Προβλέπεται  το  κούρεμα  γκαζόν  και  η  διαμόρφωση μπορντούρων  των  ακόλουθων 
αύλειων  χώρων  των  εγκαταστάσεων  του  Τ.Ε.Ι.  Κ.  Μακεδονίας  για  ένα  μήνα  του 
περιβάλλοντος  Χώρου  κτιρίου  Βιβλιοθήκης,  κτιρίου  Διοίκησης,  κτιρίων  Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,  κτιρίου 
Συγκροτήματος Αμφιθεάτρων, κτιρίου κυλικείου, Υπαίθριου θεάτρου, κτιρίου Σπουδαστικής 
Λέσχης, κτιρίου νέων Τμημάτων, κτιρίου πολλαπλών χρήσεων, συνολικής εκτάσεως περίπου 
43.000 m2. 

Κατά  την  εκτέλεση  της  παροχής  υπηρεσίας  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  τις 
υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού 
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δικαίου,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές 
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Το χρονικό διάστημα των ως άνω  ζητούμενων, θα είναι από την κοινοποίηση στον ανάδοχο 
και  για  χρονικό  διάστημα  ενός  (1)  μήνα  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  απόφασης 
ανάθεσης Προέδρου. 

Για  θέματα  που  αφορούν  το  αντικείμενο  της  παρούσης  πρόσκλησης  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στον  κ.  Αρβανιτάκη  Βασίλειο 
τηλ. 2321049104 & 49222. 

2) Φάκελος Προσφοράς 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Διοικητικής 
Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες), μέχρι 
και την 18‐07‐2017  και ώρα 11:30 π.μ. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία,  
Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax,  
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει). 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

Για την εργασία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    18‐07‐2017 και ώρα 11:30 π.μ. 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

• Οικονομική  προσφορά  από  την  οποία  να  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή  η 
προσφερόμενη τιμή με υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

• Πιστοποιητικό  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  προσφέρων  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

• Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμου  εγγράφου  που  εκδίδεται  από 
αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 80 του Ν. 4412/12. 

Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  των  διαχειριστών  τους.  Στις  δε  περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών  (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

• Νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
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ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).  

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 

 
    Ο Ασκών καθήκοντα Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας  

 
 

Μωϋσιάδης Αναστάσιος  
Καθηγητής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εσωτ. Διανομή: 
• psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
• Υπεύθυνος Προδιαγραφών: Αρβανιτάκης Βασίλειος 
• Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 


