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                                                                             Προς Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  
 
   Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας στα πλαίσια λειτουργίας της, πρόκειται να προβεί με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στη προμήθεια υλικών Η/Υ και εξοπλισμό 
γραφείου . 
Το κόστος ορίζεται στα 470€ με ΦΠΑ.  
 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το ανώτερο έργο που διαχειρίζεται η Επιτροπή 
Ερευνών, κωδ 52018.  
 
Προδιαγραφές: 
 
Ομάδα 1. Προμήθεια παρελκόμενων/ περιφερειακών Η/Υ 
Προϋπολογισμός 290€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
 

 1)  Εξωτερικός σκληρός δίσκος 2Τ 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
- Χωρητικότητα: 2TB ή μεγαλύτερη  
- Μέγεθος Δίσκου: 2.5" 
- Τύπος Σύνδεσης: USB 3.0 (συμβατό και με USB 2.0) 
- Παρελκόμενα: Καλώδιο USB 3.0 
- Εγγύηση: 2 χρόνια ή μεγαλύτερη 
 

2)  Εσωτερικός σκληρός δίσκος 4Τ 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
- Χωρητικότητα: 4TB ή μεγαλύτερη 
- Μέγεθος Δίσκου: 3.5" 
- Συνδεσιμότητα: SATA 3 (6Gb/s) 
- RPM: 5400 ή μεγαλύτερη 
- Cache: 64MB ή μεγαλύτερη 
- Εγγύηση: 3 χρόνια ή μεγαλύτερη 
 



 

Ομάδα 2. Εξοπλισμός γραφείου  

Προϋπολογισμός 180€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

1)  Μηχανή κοπής χαρτιών Α4 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
- Πλάτος Κοπής: 32 cm ή μεγαλύτερο 
- Δυνατότητα Κοπής: 10 φύλλα ή περισσότερα 
- Πλήθος Λεπίδων: 3 ή περισσότερα  
- Είδος Λεπίδας: Ευθεία, Διακοπτόμενη (περφορέ), Κυματιστή  
- Είδος Κεφαλής: Περιστρεφόμενη 
- Βάση: Μεταλλική 
- Μέγεθος: Α4 ή μεγαλύτερη 
 

2)  Μηχανή πλαστικοποίησης Α3 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
- Διαστάσεις πλαστικοποίησης: Α3 
- Υποστηριζόμενο πάχος: 80mic, 125mic ή περισσότερο  
- Δύο θερμαινόμενους κυλίνδρους  
- Ρύθμιση θερμοκρασίας  
- Εύκολη απεμπλοκή χαρτιού 
 
 

• Η  Παράδοση των παραπάνω υλικών θα πρέπει να γίνει στα γραφεία της 
Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 10 μέρες από την 
ανακοίνωση του αναδόχου . 

 
• Προσφορές μπορούν να γίνουν στο σύνολο ή και για κάθε ομάδα 

ξεχωριστά χωρίς να υπάρχει υπέρβαση του προϋπολογισμού της κάθε 
ομάδας 

 
 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 
30/3/2018 ημέρα Παρασκευή. 
                              

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
                            Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών 

(Αριθμ. Πρωτ. 2044/23-3-2018) 
Τέρμα Μαγνησίας 

Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 
62124, Σέρρες 

 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 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. 
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 
      
 

 
                 Κωνσταντίνος Δαυϊδ 

 
 


