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                            ΣΕΡΡΕΣ                                                                       Σέρρες  20 /3/2019 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                          Α.Π. : 1276 
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Πληροφορίες : Καφτάνης Ζαχαρίας 
Τηλέφωνο : 23210 49106 
FAX  : 2321046556 
email  : prom@teicm.gr 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τo Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-
206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2. τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 
3. τα προβλεπόμενα στο  άρθρο 22 του Ν.4144/13 
4. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», 

5. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση 
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, 

6. την Y.A. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ 642/Υ.Ο.Δ.Δ./4-12-2017) με την οποία 
διαπιστώνεται η εκλογή του κ. Δ. Χασάπη ως Πρύτανη του Ιδρύματος, 

7. την αριθ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαση του Πρύτανη του 
ΤΕΙ ΚΜ, Καθηγητή Δημητρίου Χασάπη, με θέμα: “Καθορισμός τομέων ευθύνης – 
αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. ΚΜ-Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του 
ΤΕΙ ΚΜ”, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 
4431/τ.Β΄/15.12.2017), 

8. Τη διόρθωση σφάλματος στην αριθμ.4531/7.12.2017 απόφαση του Πρύτανη του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 4431/τ.Β’/15.12.2017 

9. το αριθ. 717/21-2-2019  αίτημα για παροχή υπηρεσιών (AΔΑΜ:19REQ004502131 2019-
02-21) 

10.  την με αρ. πρωτ. 759/25-2-2019(α/α 114,ΑΔΑ: 65ΑΜ469143-Ε4Ι,ΑΔΑΜ: 
19REQ004514263 2019-02-25 ) απόφαση δέσμευσης  σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2019 ( ΚΑΕ 08.0889) 

11. Την  με αριθμ.  63/8/28-2-2019  Θέμα 1ο  πρακτικό 8 απόφαση Συγκλήτου ΤΕΙ Κ. 
Μακεδονίας. 
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καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά, για την 
παροχή υπηρεσιών «Επισκευή βλάβης συστήματος δημιουργίας κενού χαμηλής πίεσης (10-5 

bar) του Ψηφιακού Τομογράφου τύπου Tomoscope HV Compact 225KV της κατασκευάστριας 
εταιρείας Werth GmbH» συνολικού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ  
12.400,00€ (καθαρό ποσό 10.000,00€ +2.400,00€ (Φ.Π.Α.24%)). 

 Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2019  
ΚΑΕ 08.0889 

 
Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  

τιμής 
 

 

Παρακαλούμε για την παροχή υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα CPV Προϋπολογισμός  
χωρίς  Φ.Π.Α Φ.Π.Α. 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

με  Φ.Π.Α. 
Κ.Α.Ε. 

1 

Επισκευή βλάβης 
συστήματος 

δημιουργίας κενού 
χαμηλής πίεσης (10-5 

bar) του Ψηφιακού 
Τομογράφου τύπου 

Tomoscope HV 
Compact 225KV της 
κατασκευάστριας 

εταιρείας Werth GmbH 

1 50411000-9 10.000,00 € 2.400,00 € 12.400,00 € 0889 

   ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 € 2.400,00 € 12.400,00 €  

 

   Τακτικός Προϋπολογισμός     Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών: 

1)  Επισκευή βλάβης συστήματος δημιουργίας κενού χαμηλής πίεσης (10-5 bar) του ψηφιακού 
τομογράφου τύπου Tomoscope HV Compact 225 KV της κατασκευάστριας εταιρείας Werth GmbH 
(ενδεικτικός προϋπολογισμός: 12.400,00 €  με ΦΠΑ) 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Επισκευή βλάβης συστήματος δημιουργίας κενού χαμηλής πίεσης (10-5 bar) του ψηφιακού 
τομογράφου Tomoscope HV Compact 225 KV της κατασκευάστριας εταιρείας Werth GmbH. Η 
αποκατάσταση της βλάβης αφορά στο σύστημα που περιλαμβάνει: την αντλία κενού χαμηλής 
πίεσης (Turbo-Pump Pfeiffer HiPace 80), τον ηλεκτρονικό οδηγό ελέγχου αυτής (electronic drive), 
τον αισθητήρα πίεσης, το δοχείο διαχείρισης ρευστού, την αντλία τύπου μεμβράνης (Vacuum-
Pump Pfeiffer MVP020), το δίκτυο σωληνώσεων της διάταξης, καθώς και όλα τα παρελκόμενά 
τους. 
Η επισκευή του παραπάνω συστήματος δημιουργίας κενού θα πρέπει να αποκαταστήσει τη βλάβη 
μέσω αντικατάστασης των απαραίτητων εξαρτημάτων που έχουν αστοχήσει και να καταστήσει τον 
Ψηφιακό Τομογράφο που είναι εγκατεστημένος στο Εργαστήριο Μηχανουργικής Τεχνολογίας & 
Συστημάτων Παραγωγής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε πλήρως λειτουργικό. 



Σελίδα 3 από 4 
 

 Η επισκευή θα πρέπει να γίνει από αποκλειστικά εξουσιοδοτημένο συνεργείο της 
κατασκευάστριας εταιρείας. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης θα διενεργηθεί έλεγχος καλής 
λειτουργίας του συστήματος δημιουργίας κενού και θα παραδοθεί αυτό προς χρήση με εγγύηση 
καλή λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος. 
 
2. Χρόνος παράδοσης: Το χρονικό διάστημα της ως άνω ζητούμενης προμήθειας υπηρεσίας θα είναι 
από την κοινοποίηση της ανάθεσης στον ανάδοχο (μέσω FAX ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και για 
χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Η παράδοση της υπηρεσίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση της αναθέτουσας 
αρχής. 
 

3. Υπεύθυνος Παραλαβής: Δαυίδ Κωνσταντίνος 
 
 
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 Τρίτη  27/3/2019  και ώρα 10:00 π.μ. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις: 
 
 
 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«Επισκευή βλάβης συστήματος δημιουργίας κενού χαμηλής πίεσης (10-5 bar) του Ψηφιακού 
Τομογράφου τύπου Tomoscope HV Compact 225KV της κατασκευάστριας εταιρείας Werth 

GmbH» 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.)  

Κεντρικής Μακεδονίας 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :   
                                            Τετάρτη   27-3-2019  και ώρα 10:00 π.μ. 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 
 

 
 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
 
• Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

 
• Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής (φορολογική,  ασφαλιστική  ενημερότητα και 

απόσπασμα ποινικού μητρώου) 

     

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 



Σελίδα 4 από 4 
 

Κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας ο ανάδοχος 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.  

 
 

 
 
 
 

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

                                                                               Χασάπης Δημήτριος 
                                                                         Καθηγητής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 
• avdelas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
• Υπεύθυνος Προδιαγραφών  Πασχαλίδης Σάββας   τηλέφωνο 23210-49331 
• Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 

 

 


