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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη: 

1) Την αίτηση προμήθειας αγαθού με αριθμ. πρωτ. 169/18.01.2018 

2) Την Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης  με αριθμ. 15/18.01.2018 

προκηρύσσει την ανάθεση σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «τζαμαρίας γκισέ στον 

χώρο της γραμματείας του νέου κτιρίου», για την εύρυθμη λειτουργία της γραμματείας ως προς την 

προσβασιμότητα και την προστασία του χώρου, του Τμήματος ΣΤΕ Κιλκίς του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, 

συνολικού προϋπολογισμού 620,00 € (καθαρό ποσό 500,00 € + ΦΠΑ 24%). Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2018, ΚΑΕ 0.863 

3) Αντικείμενο της προμήθειας και αναλυτική περιγραφή 

Για την εύρυθμη λειτουργία της γραμματείας (ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών) ως προς την προσβασιμότητα 

και την προστασία του χώρου (κλοπή – θερμοπροστασία) κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση τζαμαρίας 

γκισέ. 

α/α 
Περιγραφή Ποσότητα Τύπος CPV 

Προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

Σύνολο 
 

1 
Τζαμαρία γκισέ  
(0,75 Χ 2,70) 
(πλάτος Χ ύψος) 

2 
Τεμά- 

χιο 
44221000-5 500,00€ 120,00€ 620,00€ 

 
Τζαμαρία διαστάσεων 0,75 πλάτος χ 2,70 ύψος (δύο τεμάχια) με πλαίσιο λευκού ενισχυμένου 

αλουμινίου περιμετρικά, με διαχωριστική ενδιάμεση οριζόντια βέργα στο 1,35. Στην δαπάνη 
συμπεριλαμβάνεται και η ασφαλής και λειτουργική τοποθέτηση των υπό προμήθεια υλικών. Επιπλέον 
συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά της τζαμαρίας γκισέ που βρίσκεται στο παλαιό κτίριο και η 
τοποθέτησή της, σε συνδυασμό με την υπό προμήθεια τζαμαρία στο νέο κτίριο, για την εύρυθμη 
λειτουργία του χώρου ως προς την προσβασιμότητα των φοιτητών αλλά και την προστασία αυτού (κλοπές - 
θερμοπροστασία). 

Κρίνεται απαραίτητη η αυτοψία κάθε ενδιαφερόμενου μειοδότη, με την παρουσία του κ. 

Μαρκόπουλου Χαράλαμπου, για την απόλυτα ακριβή μέτρηση των διαστάσεων: 

1. του χώρου (νέο κτίριο) τοποθέτησης της νέας προμήθειας και επανασυναρμολόγησης της παλαιάς 

και  

2. του χώρου (παλαιό κτίριο) αποσυναρμολόγησης της υπάρχουσας προαναφερόμενης κατασκευής  

ώστε η νέα εφαρμογή/κατασκευή να προσαρμοστεί (στατικά) απόλυτα στον νέο χώρο, κυρίως για 

την ασφάλεια φοιτητών και εργαζομένων. 

 
Τόπος παράδοσης των υλικών: Τμήμα Σ.Τ.Ε. του ΤΕΙ στο Κιλκίς (νέο κτίριο 3ο χιλ. Κιλκίς Μεταλλικού). 

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



Κατά την εκτέλεση της προμήθειας και των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 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. 

 

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

Το χρονικό διάστημα των ως άνω ζητούμενων προμηθειών θα είναι από την κοινοποίηση στον ανάδοχο 
και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. 

Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στον κ. Μαρκόπουλο Χαράλαμπο  τηλ. 23410 29866 (email: markcha@teicm.gr). 

 
5)  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 Τετάρτη 31-01-2018  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 «προμήθεια τζαμαρίας γκισέ για τις ανάγκες της Γραμματείας  

του Τμήματος ΣΤΕ του ΤΕΙ στο Κιλκίς»  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.)  Κεντρικής Μακεδονίας 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 31-01-2018. 

 
  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. 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 
    Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων 

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: Μαρκόπουλος Χαράλαμπος markcha@teicm.gr Τηλ: 23410 29866 

 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 
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