
  

 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
Πληροφορίες : Α. Ευαγγελίδης 

Τηλέφωνο     : 23210 49109 
FAX                  : 23210 46556 
Email               : prom@teicm.gr  

Σέρρες,      20/02/2017 
  Α.Π.:          508 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη: 

1) Το αίτημα προμήθειας αγαθού με αριθμό πρωτ.: 498/20-02-2017, και 
2) Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 90/20-02-2017 (αριθμό πρωτ.: 503) 

προκηρύσσει την ανάθεση σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια πλακών 
Plexiglas's και υάλου». Τα αιτούμενα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση πτυχιακών  
εργασιών στο εργαστήριο μηχανουργικής τεχνολογίας Ι,  συνολικού προϋπολογισμού 229.40€  
(συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%). Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος οικονομικού έτους 2017, ΚΑΕ 1831.01 

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

Η  ανάθεση  της  σύμβασης  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  118 
«Απευθείας ανάθεση» του Ν. 4412/2016. 
 
 

1)  Αντικείμενο της προμήθειας (CPV: 45441000-0 (Υαλοτεχνικές εργασίες), 14820000-5 (Γυαλί) 

Αντικείμενο της  προμήθειας είναι: η «προμήθεια πλακών Plexiglas's και υάλου». 

Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών: 

Τα αιτούμενα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση πτυχιακών  εργασιών στο 
εργαστήριο μηχανουργικής τεχνολογίας Ι : 

α/α Περιγραφή Ποσότητα Τύπος (τεμάχιο, λίτρο, 
κιλό κ.λ.π.) 

1 ΠΛΑΚΑ t=3mm PLEXIGLAS  1000x1000 2m2 Εμβαδόν 

2 ΠΛΑΚΑ t=5mm PLEXIGLAS 1000x1000 2m2 Εμβαδόν 

3 Γυαλί 0.9m2 Εμβαδόν 

 

Το χρονικό διάστημα της ως άνω ζητουμένης προμήθειας θα είναι από την κοινοποίηση 
στον ανάδοχο (ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και για χρονικό διάστημα δέκα 
(10) ημερών. 
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Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Εβελζαμάν Ιωάννη 

τηλ.23210 49271 (email: evel@teicm.gr). 

 
 

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 Τρίτη 28-02-2017 και ώρα 11:30 πμ. 
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 «Προμήθεια πλακών Plexiglas's και υάλου». 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) . Κεντρικής Μακεδονίας 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 28-02-2017 και ώρα 11:30 
πμ. 
                           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 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 Σύμβουλου και όλων των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 
Ο Αναπληρωτής Προέδρου 

του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
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Εσωτ. Διανομή: 

 psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

 Υπεύθυνος Προδιαγραφών: Εβελζαμάν Ιωάννης 

 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 
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