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                                                                            Προς Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 
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, κωδ. 80151 η Επιτροπή Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 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 130 € με ΦΠΑ.  
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το ανωτέρω έργο της Επιτροπής Ερευνών.  
 
Προδιαγραφές: 

A/A Προϊόν Ποσότητα kg 

1 Κράμα 6082 (διάσταση 
130*100*40) 2 τεμάχια  

~3.2 
2 Κράμα 6082 (διάσταση 

140*60*30) 2 τεμάχια 
~1.6 

3 Κράμα 6082(διάσταση 
100*100*40) 2 τεμάχια ~2.5 

4 Κράμα 6082 (διάσταση 
100*150*45) 2 τεμάχια 

~4.5 
5 Κράμα 6082 (διάσταση 

100*90*40) 2 τεμάχια ~2.3 
6 Κράμα 7075 (διάσταση 

165*12*65) 2 τεμάχια 
~0.85 

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



 
• Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των αναλωσίμων. 

 
 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 
Τετάρτη  28/3/2018.  
                              

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
                            Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

(Αριθμ. Πρωτ. 2020/21 -03-2018) 
Τέρμα Μαγνησίας 

Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 
62124, Σέρρες 

 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Πέμπτη 29/3/2018 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. 
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 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος 
 
 

Κωνσταντίνος Δαυϊδ 
         

7 Κράμα 7075 (διάσταση 
355*12*93) 2 τεμάχια ~2.40 

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


