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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

 
      Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στην Κατερίνη, το οποίο 
αυτοχρηματοδοτείται, ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας πρόκειται να προβεί  σε απευθείας ανάθεση προμήθειας 
αναλώσιμου υλικού (toner) για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων 
του ΠΜΣ στην Επιστήμη της Εφοδιαστικής, προϋπολογισμού 500€ 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 
 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος.  
 
Προμήθεια αναλώσιμου υλικού:  
 

1. RICHO OPC Drum Unit TYPE 1027 τεμάχιο 1  
2. Ricoh Aficio 3030, Toner Black Type 2220D τεμάχια 2 (γνήσιο)  

 
Η παράδοση των παραπάνω υλικών θα γίνει στην Κατερίνη 

 
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 13:00, έως την 22 Δεκεμβρίου 2017  ημέρα 
Παρασκευή. 
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        ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
                            Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών 

        (Αριθμ. Πρωτ.  8114/18-12-2017) 
    Τέρμα Μαγνησίας 

      Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 
    62124, Σέρρες 

 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει στις 8 Ιανουαρίου 2018 
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00.  
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
κάτωθι: 
1. Οικονομική προσφορά από την οποία προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή. 
 
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.  
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας 
Τα είδη θα παραδοθούν στο παράρτημα της Κατερίνης. 
 
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. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τις υπηρεσίες και το έντυπο υλικό 
σε 20 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Το λογότυπο, τα 
εμβλήματα και η αφίσα, θα πρέπει να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική 
μορφή. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με τα μέλη της συντονιστικής 
επιτροπής του μεταπτυχιακού και να ακολουθήσει τις υποδείξεις που 
θα του γίνουν. 
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Πληροφορίες - Διευκρινήσεις  
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης 
παρέχονται από την Επιτροπή Ερευνών, τηλ. 23210-49239.  
 
 
 
 
   Ο Πρόεδρος του                                Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 
Ειδικού Λογαριασμού 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Δαυίδ                     Δημήτριος Φωλίνας 
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