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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  
για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Προγράμματος "TEICM 

Racing Team " 
 
Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος " TEICM Racing Team ", το οποίο 
χρηματοδοτείται από χορηγίες, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης στην προμήθεια αναλωσίμων, όπως περιγράφεται στις 
προδιαγραφές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, για τις ανάγκες της λειτουργίας του 
παραπάνω έργου. 
Το συνολικό κόστος ορίζεται στα 1.174 € με ΦΠΑ.  
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το ανωτέρω έργο της Επιτροπής Ερευνών.  
 
Προδιαγραφές: 

A/A Προϊόν Ποσότητα Τιμή (με Φ.Π.Α.) 

1 Υαλοΰφασμα 
αλουμινίου 3m 33,75 € 

2 
Ύφασμα Diolen  10m 42,90 € 

3 Ανθρακοΰφασμα 4m 69,52 € 

4 
Ανθρακοΰφασμα 4m 131,40 € 

Κωδικός: Δ.18γ - Έκδοση 1 
Ημ/νία έκδοσης: 11/10/2016 
 



 
• Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των αναλωσίμων. 
• Η κάθε προσφορά δεν πρέπει να ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισμό 

κάθε είδους. 
 

 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 
Πέμπτη  12/10/2017.  
                              

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
                            Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών 

(Αριθμ. Πρωτ. 5954/02 -10-2017) 
Τέρμα Μαγνησίας 

Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 
62124, Σέρρες 

 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Παρασκευή 13/10/2017 και ώρα 
10,00.   
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 

5 Ανθρακοΰφασμα 3m 106,77 € 

6 
Ανθρακοΰφασμα 10m 231,80 € 

7 Εποξικό σύστημα 
(Γρήγορο)  2kg 63,04 € 

8 
Εποξικό σύστημα  1kg 28,05 € 

9 Μαστιχοταινία  2 τεμάχια 18,86 € 

10 
Ύφασμα αναπνοής  10m 11,70 € 

11 
Ύφασμα αποκόλλησης  10m 26,50 € 

12 Ανιχνευτής διαρροών 
κενού  1 τεμάχιο 310,00 € 

13 
Σωληνωτό φίλμ 5  1 τεμάχιο 103,34 € 
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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 
 
 
 
 
Αναστάσιος Μωϋσιάδης       Κωνσταντίνος Δαυϊδ  
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