
Σέρρες 10/4/2017 

Αριθμ.Πρωτ.:2199 

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ 

ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 

Email: resc@teiser.gr 

Προς Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

   Στα πλαίσια υλοποίησης του 2ου Διεθνές Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο 
"Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας- Οικονομική Κρίση και Προοπτικές 
Ανάπτυξης" το οποίο θα γίνει στις 5 & 6 Μαΐου 2017, η Επιτροπή 
Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται να 
προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στη προμήθεια διαφημιστικών 
τσαντών. 
Το κόστος ορίζεται στα 800€ με ΦΠΑ.  
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το ανώτερο έργο που διαχειρίζεται η Επιτροπή 
Ερευνών.  

Προδιαγραφές 

τσάντα συνεδρίου R.blue 

Τεμάχια 200 
Περιγραφή 
αντικειμένου  

τσάντα συνεδρίου. Τσάντα συνεδρίου με 
χειρολαβή, κλείσιμο με φερμουάρ και θηλιές 
για στυλό στο εξωτερικό και στο εσωτερικό 
της σακούλας. 

Κατάλληλα για χαρτί 
μεγέθους 

Α4 

Χρώμα  μπλε ρουά 

Υλικό 600D πολυεστέρα 

Ατομικό βάρος του 
προϊόντος  

123 γραμμάρια 

Ατομική μήκος του 
προϊόντος   

39,00 cm 

Ατομική ύψος προϊόν   27,00 cm 



 
Ατομική πλάτος του 
προϊόντος 

3,50 cm  
 

πληροφορίες συμμόρφωσης 
 

ελεγχθεί για κάδμιο ΟΚ 
 

 
Η  Παράδοση του προϊόντος θα πρέπει στα γραφεία της Επιτροπής 
Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έως τις 4/5/2017 έως 14.00 
 
 Χρόνος και τόπος κατάθεσης των προσφορών 
 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, 
στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος 
όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:30, έως την 
24/04/2017 ημέρα Δευτέρα. 
                              

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
                            Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών 

(Αριθμ. Πρωτ. 2199/10-04-2017) 
Τέρμα Μαγνησίας 

Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 
62124, Σέρρες 

 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 
14:30.   
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
1. Οικονομική προσφορά από την οποία προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή. 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό. 
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή έλλειψη αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας από το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Ν. 
4412/20016. 
    Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ)των 
διαχειριστών τους. Στις δε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) του 
Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
Τον ανάδοχο που θα προκύψει θα βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής  
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
(Ν.2286/95 αρθ. 4. παρ.1.) και ασχολούνται συστηματικά με την προμήθεια 
των συγκεκριμένων ειδών της παρούσας πρόσκλησης.  
 



Δημοσιότητα – παραλαβή πρόσκλησης 
Η πρόσκληση θα είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας  http://rescommittee.teicm.gr/ 
 
Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί εκατόν είκοσι 
(120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας κατάθεσης αυτών. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Πληροφορίες - Διευκρινήσεις  
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από 
την Επιτροπή Ερευνών, τηλ. 23210-49239.  
 

 
 
 

              Ο Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού 
      

 
 

 
                 Αναστάσιος Μωϋσιάδης 

 
 


