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                            ΔΡΡΔ                                                                      έξξεο  2/ 10/2018 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ                   Α.Π. :  4193 

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. 4044/25-9-2018 αίηεκα γηα παξνρή ππεξεζίαο 

10. ηελ αξηζκ. 394/4108/27-9-2018 απόθαζε γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2018, ε δαπάλε βαξύλεη ησλ 

ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ην ΚΑΔ  04.0412 

 

καλεί 

 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά  γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ρακειήο ηάζεο  ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ  δύο τιλιάδφν εκαηόν είκοζι ηέζζερα εσρώ  (2.124,00€) θαζαξό πνζό 1.712,,90 

+411,10(Φ.Π.Α.24%). Ζ δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ηδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018, ΚΑΔ 04.0412 

 

Κριηήριο καηακύρφζης : η πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά βάζει ηιμής. 
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Ανηικείμενο ηης προμήθειας 

«Συντιρθςθ και επιςκευι των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων Χ.Τ. των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ ςτισ Σζρρεσ» , ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ  2.124,00  ευρϊ (κακαρό ποςό 1.800 ευρϊ +24% 
ΦΠΑ). 

Κωδικόσ CPV: 50711000-2 (Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ θλεκτρολογικϊν 

                                                    εγκαταςτάςεων κτιρίου) 

           Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ                         Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων  

Κ.Α.Ε ……0412.…. 

 

Περιγραφι τθσ υπθρεςίασ (και των τυχόν όρων/υποχρεϊςεων αυτισ) : 
  

   Οι παρεχόμενεσ εργαςίεσ (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά) είναι: 
1. Ο ζλεγχοσ τθσ καλισ λειτουργίασ των εξαρτθμάτων ςτουσ πίνακεσ και υποπίνακεσ χαμθλισ τάςθσ 

και θ αποκατάςταςθ βλαβϊν ( πχ µε ςφςφιξθ βιδϊν, ρφκμιςθ φωτοκυττάρων -χρονοδιακοπτϊν 
φωτιςμοφ, αντικατάςταςθ αςφαλειϊν, διακοπτϊν, ρελαί ,  λυχνιϊν κλπ)  

2. Σοποκζτθςθ ςωςτϊν μονογραμμικϊν και ςιμανςθσ ςε κάκε πίνακα 
3. Η δοκιμι λειτουργίασ των ρελζ διαρροισ   
4. Ο ζλεγχοσ λειτουργίασ των φωτιςτικϊν αςφαλείασ (επιςκευι, αντικατάςταςθ λαμπτιρων, 

µπαταριϊν κ.α.)  
5. Ο ζλεγχοσ και θ αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτο δίκτυο χαμθλισ τάςθσ (πχ λόγω βραχυκυκλϊματοσ, 

διαρροισ κ.λ.π.)  
6. Η αντικατάςταςθ λαμπτιρων, ςτάρτερ κ.λ.π. ςε κάκε είδουσ φωτιςτικό (φκορίου,spot, απλίκεσ, 

κ.α.) εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χϊρου  
7. Η τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ  φωτιςτικϊν παντόσ τφπου   
8. Η επιςκευι ι αντικατάςταςθ πριηϊν και διακοπτϊν  
9. Νζεσ παροχζσ ςε ςυςκευζσ και πίνακεσ μζχρι 30 m  
10. Μικροαλλαγζσ και τροποποιιςεισ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων 
11. Μζτρθςθ – ζλεγχοσ γειϊςεων  

       
          Η υπθρεςία κα παρζχεται  τουλάχιςτον από τεχνίτθ θλεκτρολόγο με άδεια τουλάχιςτον 
εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 1θσ ομάδασ Αϋ ειδικότθτασ , ο οποίοσ κα διακζτει για τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό και εργαλεία με τουσ παρακάτω όρουσ : 

 
- Η υπθρεςία για τθν κάλυψθ των ανωτζρω αναγκϊν κα παρζχεται για  δφο (2) θμζρεσ τθν 

εβδομάδα επί οκταϊρου (07:30-15:30) ςφμφωνα με το πρόγραμμα που κα του κοινοποιείται 
από τθν προθγοφμενθ βδομάδα από τθν Σεχν. Τπθρεςία του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ. Σο 
Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ διατθρεί το δικαίωμα κατά περίπτωςθ και για ειδικοφσ λόγουσ να 
τροποποιεί το ωράριο (αλλαγι τθσ ϊρασ προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ ι ςπαςτό ωράριο). ε 
περίπτωςθ που ςε κάποια εβδομάδα δεν ςυμπλθρωκοφν οι παραπάνω μζρεσ εργαςίασ κα 
μεταφζρονται ςε επόμενθ εβδομάδα εντόσ του ίδιου μινα .    ε περίπτωςθ που για τθν 
εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν απαιτείται και βοθκόσ ο ςυντθρθτισ κα υποχρεοφται 
να απαςχολεί υπό τθν επίβλεψι του και με δαπάνθ του ζναν (1) αδειοφχο τεχνίτθ 
θλεκτρολόγο 1θσ βακμίδασ Αϋ  ειδικότθτασ . Οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ του ανωτζρω τεχνίτθ 
θλεκτρολόγου κα ςυμψθφίηονται με  τισ  υποχρεωτικζσ ϊρεσ του εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 
(με αντίςτοιχθ μείωςθ ωρϊν). Οι υποψιφιοι  με ποινι αποκλειςμοφ με τθν  οικονομικι 
προςφορά τουσ κα προςκομίςουν κατάςταςθ των τεχνικϊν που κα απαςχολθκοφν ςτο 
ζργο και τισ απαιτοφμενεσ άδειζσ τουσ. 

- Η τιμι προςφοράσ κα είναι ςε θμεριςια αποηθμίωςθ (κόςτοσ  ανά θμζρα εργαςίασ), 
ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα . Η τιμι ανά θμζρα κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει 
όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ κακϊσ και  τον αναλογοφντα ΦΠΑ.  

- Η τιμι κα ιςχφει από τθν υπογραφι τθσ ανάκεςθσ και μζχρι τθ λιξθ του ζτουσ 2018  
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- Διάρκεια τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ: από τθν απόφαςθ ανάκεςθσ ζωσ 31-12-2018 ι μζχρι 
εξαντλιςεωσ του ποςοφ. 

- Οι παραπάνω υπθρεςίεσ κα παρζχονται ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ με ζκτακτεσ επιςκζψεισ 
θλεκτρολόγου (ςε 24ωρθ βάςθ), μετά από ςυνεννόθςθ των υπευκφνων του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ µε τον ανάδοχο. Οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ ςε ζκτακτα περιςτατικά κα 
ςυμψθφίηονται με τισ υποχρεωτικζσ πολλαπλαςιαηόμενεσ με ςυντελεςτι 1,5. 

- Ο ανάδοχοσ κα ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ  τιρθςθσ τθσ νομοκεςίασ και των κανόνων αςφαλείασ 
κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και των αςφαλιςτικϊν του υποχρεϊςεων   

- Σα απαιτοφμενα υλικά και ανταλλακτικά για τισ επιςκευζσ και μικροεπεμβάςεισ κα 
διατίκενται από το Σ.Ε.Ι. 

- Σα τυχόν απαιτοφμενα μικρο-υλικά (ταινίεσ , κλζμμεσ, κλπ) κα διατίκενται από τον ανάδοχο. 
- Ο χρόνοσ ανταπόκριςθσ του αναδόχου ςε αίτθμα των υπευκφνων του τμιματοσ ςυντιρθςθσ  

δεν μπορεί να υπερβαίνει τθ μία (1) εργάςιμθ θμζρα. ε επείγουςεσ περιπτϊςεισ ο  χρόνοσ 
ανταπόκριςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ (δφο) 2 ϊρεσ. 

- Η πιςτοποίθςθ τθσ επίςκεψθσ (θμερομθνία -  ϊρα προςζλευςθσ – ϊρα αποχϊρθςθσ)  κα 
γίνεται με βάςθ παρουςιολόγιο  το οποίο κα τθρείται ςτο τμιμα ςυντιρθςθσ  και κα 
υπογράφεται  από τον ανάδοχο  και θ πιςτοποίθςθ των εργαςιϊν κα  γίνεται με τθν 
ςυμπλιρωςθ δελτίου εργαςιϊν  το οποίο κα υπογράφεται από τουσ υπεφκυνουσ του 
τμιματοσ ςυντιρθςθσ  ,όπου κα αναγράφονται οι εργαςίεσ που ζγιναν και οι ϊρεσ 
απαςχόλθςθσ. 

- Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται κάκε μινα με βάςθ τισ πιςτοποιθμζνεσ ϊρεσ εργαςίασ 
που ζχουν προςφερκεί αναγόμενεσ ςε οκτάωρα ςφμφωνα με το παρουςιολόγιο και τα δελτία 
εργαςιϊν, με τθ προςκόμιςθ των απαιτοφμενων παραςτατικϊν και εγγράφων (τιμολόγια, 
ενθμερότθτεσ, κλπ). Η τυχόν κρατιςεισ κα βαρφνουν τον ανάδοχο. 

 

 
 

 

 

  

 

 Φάκελος Προζθοράς 

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 Γεπηέξα 8- 10-2018 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 

Γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ρακειήο 

ηάζεο θηηξίσλ  ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο . 

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

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ :  Γεπηέξα 8-10-2018  θαη 

ώξα 10:00 π.κ. 

Να μην ανοιτηεί από ηην ηατσδρομική σπηρεζία ή ηο πρφηόκολλο 
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Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

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

 

Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε. 
 

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.  

 

 

 

 

 

O ΠΡΤΣΑΝΗ 

ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 

                                                                          Χασάπης Δημήτριος 

                                                                       Καθηγητής 
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

υνθμμζνα: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζφη. Γιανομή: 

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

 Τπεύζπλνο Πξνδηαγξαθώλ Μπάηδηνο Γ...  ηειέθσλν 2321049222 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟ: Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ , Γ/νζη Γιοικηηικού-Οικονοµικού, Σµήµα  

Προµηθειών 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ : ………………………………………..………………………. 

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : ……………………………….…….………………………… 

ΔΙΓΙΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: ………………………………….………………….……………. 

Α. Φ. Μ. – Γ.Ο.Τ. : ……………………………….………………..……………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ – Σ. Κ. : ………………………………….…………….…………… 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ – ΦΑΞ : ………………………………….……………………… 

 
Η παρούζα προζθορά αθορά ηην παροτή ηης σπηρεζίας «Σσνηήρηζη και 

επιζκεσή ηων ηλεκηρολογικών εγκαηαζηάζεων Χ.Τ. ηων κηιρίων ηοσ Τ.Ε.Ι. Κενηρικής 

Μακεδονίας ζηις Σέρρες»  : 

 

 
Α/Α 

 
ΕΘΔΘΚΟΣΗΣΑ 

ΗΜΕΡΗΘΑ 

ΑΠΟΖΗΜΘΩΗ 

ΥΩΡΘ ΦΠΑ 

 
ΦΠΑ   
24% 

ΤΝΟΛΘΚΗ ΗΜΕΡΗΘΑ  

   ΑΠΟΖΗΜΘΩΗ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

 

     1. 
Ηλεκηρολόγος 
εγκαηαζηάηης 1ης 
ομάδας -Α΄ ειδικόηηηας 

 

……………. 

 

……………. 

 

……………….. 

 
 

- ηη προζθορά  μοσ ζσμπεριλαμβάνονηαι όλες οι νόμιμες κραηήζεις 

- Δπιζσνάπηεηαι ανηίγραθο επαγγελμαηικής αδείας ηοσ ιδίοσ ή ηοσ προζφπικού ή ζσνεργάηη 

 
 
 
 
 

έρρες , ........................... 2018 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

(Ολνµαηεπώλπµν, ζθξαγίδα θαη Τπνγξαθή) 

 

 ζίαο, Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Πεξηνπζίαο 


