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  Προς Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
για την Προμήθεια ηλεκτρονικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ρομποτικής, του 

Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 
  
 
   Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 
Ρομποτική, το οποίο αυτοχρηματοδοτείται, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και 
Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται να προβεί στην 
προμήθεια ηλεκτρονικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τις ανάγκες της λειτουργίας 
του ΠΜΣ. 
Το κόστος ορίζεται στα 950 € με ΦΠΑ.  
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το ανωτέρω έργο της Επιτροπής Ερευνών.  
 
Προδιαγραφές: 
Α/Α Είδος Ποσότητα Εικόνα 

1 Μπουτον επαφής για breadboard (tact switch) 

 

20 
 

  

2 
Ποτενσιόμετρο 10KΩ περιστροφικό με ποδαράκια 
για breadboard 15 

 

3 Αντίσταση 220Ω 1/4 W 100 

 



4 5 mm LED πολύχρωμα (set 50 τεμαχίων)  2 

 

5 7-segment led 14,2mm κοινής καθόδου κόκκινα 15 

 

6 
40 Pin straight Headers 2.54mm Αρσενικό μονής 
σειράς (σετ 10 τεμαχίων) 2 

 

7 
Πλακέτα ΟΕΜ L298N H-bridge (Ανεξάρτητη 
πλακέτα ΌΧΙ Shield !) 11 

 

8 
40 pcs Dupont wire jumber cables 20 cm Male to 
Male 3 

9 
40 pcs Dupont wire jumber cables 20 cm Male to 
Female 3 

 

10 
40 pcs Dupont wire jumber cables 20 cm Female to 
Female 3 

11 

Σερβομηχανισμός 9γραμμαρίων Servo 9g (SG90) 
τάση 4.8-6.0V, ροπή 1,3 Kg/cm, ταχύτητα 
0.12sec/60degree, με καλώδιο και παρελκόμενα 10 

 

12 Μπαταρίες 9V αλκαλικές 10 

 

13 Raspberry Pi 3 Model B 1   

14 
Official Μετασχηματιστής για Raspberry Pi 3 στα 
2,5A 1   

15 Κάρτες micro SD 16 GB για Raspberry Pi 3 Model B 10   



16 
Πλακέτα Arduino UNO R3 AtMega328P με καλώδιο 
USB 10 

 

17 
Breadboard τουλάχιστο half-size (τουλάχιστο 400 
points) solderless 10 

 

18 
Κοννέκτορας για μπαταρια 9V για τροφοδοσία 
arduino 10 

 

19 
Καλώδιο προέκτασης USB 2.0 (USB 2.0 cable USB-A 
male to USB-A female) 2 μέτρα  10 

  
 
H Προσφορά θα πρέπει να αφορά το σύνολο του αιτούμενου εξοπλισμού και 
να μην ξεπερνά τον προϋπολογισμό.  
 
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 14:00, έως την 
Πέμπτη 14-09-2017. 
                                      

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
                            Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών 

        (Αριθμ. Πρωτ.  5359/6-09-2017) 
    Τέρμα Μαγνησίας 

      Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 
    62124, Σέρρες 

 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Πέμπτη 14-09-2017 και ώρα 
14.30 π.μ  
 
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                                Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Ειδικού Λογαριασμού 
 
 
 
Α. Μαωϋσιάδης, Καθηγητής   Ι. Καλόμοιρος, Αν. Καθηγητής 


