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Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  
Πληροφορίεσ : Α. Ευαγγελίδησ 

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

                                                                                                                         ζρρεσ, 20 /02/2017 
   Α.Π.:  509        

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

(2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

 

Τν ΤΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, αθνύ έιαβε ππόςε: 

 

1. Τν αίηεκα παξνρήο ππεξεζηώλ κε αξ. πξση. 113/3.2.2017 

2 .  Τελ πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε Α/Α 56/7.2.2017 (αξ. πξση. 315)  

πξνθεξύζζεη ηελ αλάζεζε ζύκβαζεο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ «Επισκεσή 

υωτοτσπικού μητανήματος για τις ανάγκες της Γραμματείας τοσ Τμήματος Πολιτικών 

Μητανικών ΤΕ & Μητανικών Τοπογραυίας & Γεωπληρουορικής ΤΕ», ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 50,00€ (θαζαξό πνζό 40,32€ + Φ.Π.Α 24%). Η δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ιδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ΚΑΕ 0888. 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

 

1)  Αντικείμενο της παροτής σπηρεσίας (CPV: 50313100-3 Επισκεσή υωτοτσπικού 

μητανήματος) 

     Αληηθείκελν παξνρήο ππεξεζίαο είλαη : Επηζθεπή θσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο DEVELOP 

ineo 161, πνπ δελ εθηππώλεη ζσζηά, εκθαλίδεη κηα παρεηά καύξε γξακκή ζην θάησ κέξνο ηεο 

ζειίδαο & νη 2-3 ηειεπηαίεο γξακκέο δελ εθηππώλνληαη θαιά. 

    Τν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο σο άλσ δεηνπκέλεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζα είλαη από ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέληε (5) εκεξώλ. 

    Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην αληηθείκελν ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ  θ. Παπαδόπνπιν Επηύρην 

ηει. 23210 49151 (email: eftixios@teiser.gr).  

 

2)  Φάκελος Προσυοράς 
 
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 θαη ηελ Πέκπηε 23.2.2017  θαη ώξα 12:00 κκ. 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 
 

mailto:eftixios@teiser.gr
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«ΣΟΙΧΕΙΑ  ΣΟΤ  ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ»  (Πλήρησ Επωνυμία,  Σαχυδρομική Διεφθυνςη,  τηλζφωνο, fax, 
διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου – εφόςον  υπάρχει) 

 
Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

 
Για την «Επιςκευή φωτοτυπικοφ μηχανήματοσ DEVELOP ineo 161». 

 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ: Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) . Κεντρικήσ Μακεδονίασ 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Πζμπτη 23.2.2017 και ϊρα 12:00 μμ.         

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο 

 
 

Ο φάκελοσ τησ προςφοράσ θα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Οικονομική προςφορά από την οποία να προκφπτει με ςαφήνεια η προςφερόμενη τιμή. 

 Πιςτοποιητικό αρμόδιασ  αρχήσ,  από  το  οποίο  να  προκφπτει  ότι  ο  προςφζρων 
 είναι ενήμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.  

 Πιςτοποιητικά οργανιςμϊν κοινωνικήσ αςφάλιςησ, από  τα  οποία να  προκφπτει ότι 
 ο προςφζρων είναι ενήμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικήσ αςφάλιςησ. 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου ή ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαςτική αρχή ή διοικητική αρχή του κράτουσ – μζλουσ ή τησ χϊρασ 
καταγωγήσ ή τησ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτημζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ από 
το οποίο να προκφπτει ότι πληροφνται οι προχποθζςεισ τησ παρ.1 του άρθρου 80 του Ν. 
4412/12 .  

Η υποχρζωςη αποςπάςματοσ αφορά ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνησ 
ευθφνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριςτϊν τουσ. τισ δε 
περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), του Διευθφνοντα φμβουλου και όλων των 
μελϊν του Διοικητικοφ υμβουλίου. 

Σον ανάδοχο που θα προκφψει βαρφνει κάθε νόμιμη κράτηςη. 

 
Ο Αναπληρωτήσ Προζδρου 

του Σ.Ε.Ι. Κεντρικήσ Μακεδονίασ 
 
 
 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΩΤΙΑΔΗ 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ  

 
Εζωη. Διανομή: 

      psavvas@teicm.gr, για ανάρηηζη ζηο site ηοσ Τ.Ε.Ι. Κενηρικής Μακεδονίας 

      Υπεύθσνος Προδιαγραθών: Παπαδόποσλος Εσηύτιος 

      Τμήμα Μιζθοδοζίας, Αποζημιώζεων, Προμηθειών και Περιοσζίας 
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