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Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ   ζρρεσ, 08/03/2017  
ΣΜΗΜΑΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ,   Α.Π.: 721 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 
Πλθροφορίεσ : Α. Ευαγγελίδθσ 
Σθλζφωνο : 23210 49109 
FAX  : 23210 46556 
e-mail  : prom@teicm.gr 

 
ΠΡΟΚΛΗΗΕΚΔΗΛΩΗΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

 

ΣοΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασαφοφ ζλαβε υπόψθ: 

1) Σο αίτθμα προμικειασ αγακοφ με αρικμό πρωτ.: 626 /02.03.2017  , και  

2) Σθν πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με Α/Α : 107 / (αρικ.  πρωτ.: 642 / 03.03.2017) 

Προκθρφςςει τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν «Προμήθεια 
αθλητικοφ υλικοφ – κυπζλλων αθλοθζτηςησ», για τουσ Πανελλινιουσ Φοιτθτικοφσ Αγϊνεσ 
2017, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 362,7 €(ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%). Η δαπάνθ 
βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2017, ΚΑΕ 0855 

Κριτιριο κατακφρωςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

Η ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 118 «Απευκείασ 
ανάκεςθ»τουΝ.4412/2016. 

 

1) Αντικείμενοτησ προμήθειασ (CPV: 18530000-3) 
 

Αντικείμενοπρομικειασ υπθρεςίασ είναι :  

α/α Περιγραφή Ποςότητα Σφποσ 

1 Κφπελλα αθλοθζτηςησ 50 ΣΕΜ 

 

Πίνακασ με αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπό προμικεια αγακϊν: 

 

α/α ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1 Κύπελλα ύψοςρ 17 εκαη. (μεηαλλικά με μαπμάπινη βάζη) με απεικόνιζη ζηο  εμππόρ 

επάνω μέπορ  ενόρ  αθλήμαηορ εκ ηων ηεζζάπων αγωνιζμάηων και αναγπαθή ηόπος 

και ημεπομηνία διεξαγωγήρ αγώνων ζηο κάηω εμππόζθιο μέπορ. 

Σο χρονικό διάςτθμα των ωσ άνω ηθτοφμενων προμθκειϊν κα είναι από τθν 
κοινοποίθςθ ςτον ανάδοχο και για χρονικό διάςτθμα πζντε (5) ημερών. 

Για κζματα που αφοροφν το αντικείμενο τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτον κ. Οικονόμου Χαράλαμπο 
τθλ. 2321049226(email:oikonomou@teicm.gr). 
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2) ΦάκελοσΠροςφοράσ 

 

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ προςφορζσ τουσ  ςτο Σμιμα 
Διοικθτικισ Μζριμνασ και Πρωτοκόλλου του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ(Σζρμα Μαγνθςίασ, 
ζρρεσ),μζχρι και τθν Σρίτθ 14-03-2017καιϊρα12:00μ.μ. 

Οφάκελοστθσπροςφοράσκαπρζπειναφζρειτισπαρακάτωενδείξεισ: 

 

«ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ» (Πλιρθσ Επωνυμία, Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ, τθλζφωνο,fax, 
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, εφόςον υπάρχει). 

Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

Γιατθν«προμήθεια αθλητικοφ υλικοφ – κυπζλλων αθλοθζτηςησ». 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ: Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι. )Κεντρικισ Μακεδονίασ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:14-03-2017 και ϊρα 12:00μ.μ. 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο 

 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

 Οικονομικι προςφορά από τθν οποία να προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι θ 
προςφερόμενθ τιμι με υπογραφι και ςφραγίδα του υπεφκυνου του οικονομικοφ φορζα. 

 Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςφζρων είναι ενιμεροσ 
ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

 Πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςφζρων είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι αρχι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ από το οποίο να 
προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 80 του Ν. 4412/12. 
Η υποχρζωςθ αποςπάςματοσ αφορά ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριςτϊν τουσ. τισ δε 
περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), του Διευκφνοντα υμβοφλου και όλων των μελϊν 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

Σον ανάδοχο που κα προκφψει βαρφνει κάκε νόμιμθ κράτθςθ. 

 
Ο Αναπλθρωτισ Προζδρου 

του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 
 
 

ΜΩΤΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

 

Εςωτ.Διανομι: 

 psavvas@teicm.gr,γιαανάρτθςθςτοsiteτουΣ.Ε.Ι.Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 ΤπεφκυνοσΠροδιαγραφϊν:Οικονόμου Χαράλαμποσ 

 Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιϊςεων, Προμθκειϊνκαι Περιουςίασ 
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