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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 

συναφών ειδών» για τις ανάγκες των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.84 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών  

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/2011) για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 

αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν.4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. τ.Α’ 159/10-8-2012). 

3. Του Π.Δ. 102/2013 «Μετονομασία του Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση – 

Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας». 

4. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ 

19/Α/95). 

5. Του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», 

συμπληρωματικώς προς τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007. 

6. Την αριθμ. Α/Α 128 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθμ. πρωτ. 998/17-03-2016) 

(ΑΔΑ:ΨΚΣΦ469143-ΡΕΡ, ΑΔΑΜ:16REQ004033720 2016-03-18). 

7. Το πρωτογενές αίτημα αριθμ. πρωτ. 981/17-03-2016 για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και συναφών ειδών» (ΑΔΑΜ:16REQ004033531 2016-03-18). 

8. Την αριθμ.2/2016 Διακήρυξη του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Συναφών Ειδών για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας», σύμφωνα με την οποία «Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ως άνω 
προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ 
(50.676,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%» 
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9. Την με αριθμ.πρωτ.1907/2-6-2016 εισήγηση του κ.Α.Μωϋσιάδη, Αναπληρωτή Προέδρου με 
αρμοδιότητες Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με την οποία εισηγείται την 
τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού της επανάληψης του διαγωνισμού για τις 
ομάδες 6, 7 και 8, από 13.456,20€ με το ΦΠΑ 23% σε 13.565,60€ με το ΦΠΑ 24%. 

10. Το από 31-5-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του κ.Μαλαμάτη Μπουντράκη, Αναπληρωτή 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού, σύμφωνα με το οποίο λόγω 
επικείμενης αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ο συνολικός προϋπολογισμός της επανάληψης 
του διαγωνισμού για τις ομάδες 6, 7 και 8, πρέπει να τροποποιηθεί και να περιλαμβάνει ΦΠΑ 
24%, οπότε ανέρχεται πλέον σε 13.565,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Ομάδα 6 : 
3.273,60€, Ομάδα 7 : 4.464,00€ και Ομάδα 8: 5.828,00€) 

11. Την αριθμ. 227/19/19-05-2016 απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος η οποία αποτελεί ένα 

σώμα με τους όρους της παρούσας (ΑΔΑ:7Λ8Σ469143-ΒΥΦ) 

12. Την αριθμ. 252/22/09-06-2016 απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος η οποία αποτελεί ένα 

σώμα με τους όρους της παρούσας (ΑΔΑ:79NB469143-8MX) 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 

συναφών ειδών» για τις ανάγκες των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Άρθρο 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ως άνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 

δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (13.565,60€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, (10.940,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό Έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ (π.κ. 2006ΣΕ04300007)» με κωδικό έργου/MIS χωροταξικό 

2014ΣΕ54300023 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Προσφορές γίνονται δεκτές ανά ομάδα. 

Αντικείμενο του έργου είναι η «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συναφών ειδών» για τις 

ανάγκες των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της 

παρούσας διακήρυξης. 

Άρθρο 2: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας, κτίριο Κ «Διοίκηση», 1ος όροφος, Αίθουσα Δημοπρασιών, ενώπιον της 

αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 26 του 

Ν.4024/2011. 

Τεχνικής φύσεως πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το αρμόδιο 

προσωπικό του Ιδρύματος, όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης. 

Άρθρο 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
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1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

2. Συνεταιρισμοί 

3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, και που λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και ασχολούνται σε 

τομείς ή άλλες συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο του παρόντος διαγωνισμού. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται στην ιστοσελίδα του 

Ιδρύματος www.teicm.gr 

 

Άρθρο 4: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφορά του: 

α. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περ. 1 του εδαφίου α’ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07 και στο 

άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.Δ.60/07, ήτοι: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 351-29.1.1998 σελ. 

1), 

2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 

(ΕΕ C 195-25.6.1997) και στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου των ΕΚ (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2), 

3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316-27.11.1995, σελ. 8), 

4. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (ΕΕ L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 344/28.12.2001, σελ. 76), η 

οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν.2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05, 

5. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, 

6. για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 

χρεοκοπία, 
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β. δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α’ της παραγρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ.118/07 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. 

γ. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α’ της παραγρ. 2 Π.Δ.118/07, 

δ. δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ’ της παραγρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ.118/07 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης, ότι δεν τελεί 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε παύση 

εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών, και δεν έχει 

κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 

ε. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης 

στ. ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές, κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις 

ζ. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την 

οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

η. ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο. 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφ’ όσον οι υποψήφιοι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό 

με αντιπρόσωπό τους. 

4. Διευκρινίζεται ότι για τα Νομικά Πρόσωπα οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 

δηλώσεις αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. και τον πρόεδρο του 

Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε., και υπογράφονται αντιστοίχως απ’ 

αυτούς. 

5. Επιπλέον απαιτείται το τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό 

εταιρείας (το οποίο να προσκομίζεται κωδικοποιημένο) συνοδευόμενο από το αντίστοιχο Φ.Ε.Κ., 

καθώς και το Φ.Ε.Κ. της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας. 

Άρθρο 5: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως ή εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

αποστέλλουν τις προσφορές τους, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα 

Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 
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Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε 

έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη, και θα 

επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. 

Άρθρο 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

δακτυλογραφημένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει 

να φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του υποψηφίου. 

1.  Στο φάκελο κάθε προσφοράς (εξωτερικός φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 

κάτωθι: 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό …………………………….. 

 Ο αριθμός της διακήρυξης ………………………………. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού …………………………………. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα – υποψήφιου αναδόχου. 

2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν 

και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας),  ως εξής: 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α                 με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσης διακήρυξης, σε δύο (2) αντίτυπα. 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β                 με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Η Τεχνική Προσφορά θα είναι σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, 

σε δύο (2) αντίτυπα, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη. 

 Η τεχνική προσφορά (πίνακας Παραρτήματος Α για τις ομάδες τις οποίες συμμετέχει). 

 Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές, επί ποινή αποκλεισμού. 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ                 με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Η Οικονομική Προσφορά θα είναι σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως 

φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα και θα φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του υποψήφιου 

αναδόχου. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού τον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β , της παρούσης 

διακήρυξης, όπως ζητείται, ευκρινώς συμπληρωμένο για τις ομάδες τις οποίες συμμετέχει . 

 Δε θα γίνει δεκτή προσφορά που θα έχει σβησίματα και διορθώσεις τιμών. 

 Οι τιμές, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα 

περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο υποψήφιο ανάδοχο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
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 Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί 

υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

Άρθρο 7: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται 

εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή του διαγωνισμού, πριν τη λήξη της, κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τριάντα (30) ημέρες. Μετά τη λήξη του χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του 

Π.Δ.118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη 

της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται 

σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 8: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που έχει καθοριστεί από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά την 

αποσφράγιση από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων 

εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, οι οποίοι υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 

τους παραστατικό εκπροσώπησης. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του Π.Δ.118/2007. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώριση 

αυτών που υπέβαλλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές 

που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 

Άρθρο 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών: 

α) Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Ελέγχεται, επί ποινή αποκλεισμού, εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει προσκομίσει όλα τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της τεχνικής και 

οικονομικής αξιολόγησης. 

β) Αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών 
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Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψηφίων αναδόχων, με βάση τα αναλυτικά 

στοιχεία που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ της παρούσας προκήρυξης. 

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής 

αξιολόγησης. 

γ) Αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών 

Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψηφίων αναδόχων, που πληρούν τους όρους 

της παρούσας προκήρυξης στα προηγούμενα στάδια. Και ακολουθεί η κατάταξη των οικονομικών 

τους προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά ανά ομάδα. Θα επιλεγεί η προσφορά που παρουσιάζει τη 

χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. 

Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωση τη χαμηλότερη τιμή 

ανά ομάδα. Η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ή περισσότερους υποψήφιους αναδόχους που θα 

αναδειχθεί/χθούν μειοδότης/ες του διαγωνισμού. 

Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή αν αυτή δεν 

αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση 

της αρμόδιας Επιτροπής. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες σύμφωνα με το άρθρο 14 

του Π.Δ.118/2007. 

Παρεκκλίσεις  από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν 

αυτές κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή: α) ως ευνοϊκές για το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ή β) 

επουσιώδεις. 

Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο 

όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, 

μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ.118/2007. 

Οι προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 

Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη 

των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν 

πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα προκήρυξη. 

Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας 

και αξιολόγησης του διαγωνισμού, στον υποψήφιο Ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, εκ 

των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές, με βάση τους όρους της 

παρούσας. 
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Άρθρο 10: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού και Αξιολόγησης. 

Η προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες 

από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

 δεν περιέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, 

 είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

 παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προκήρυξης, 

 έχουν χρόνο ισχύος Προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο, 

 έχουν χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο, 

 δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της διακήρυξης, 

 αφορούν μόνο σε τμήμα της προμήθειας και δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων 

προϊόντων της κάθε ομάδας εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη προκήρυξη, 

 υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού, 

 παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ του Πίνακα Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.  

Προσφορές που απορρίπτονται για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους αποκλείονται από 

περαιτέρω αξιολόγηση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 

βρίσκεται ο διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι 

συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα. 

Άρθρο 11: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα 

προκήρυξη. 

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, 

χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε 

λόγο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

i.για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 

ii.εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

iii.εάν ο διαγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση 

των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 

iv.εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια. 
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Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

Άρθρο 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 15 

του Π.Δ.118/2007. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας, το 

ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000€) και μεγαλύτερο των πέντε 

χιλιάδων ευρώ (5.000€). 

Άρθρο 13: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007, χωρίς να έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ’ αυτόν. 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος θα καταθέσει υποχρεωτικά κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 

εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το 

Φ.Π.Α. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’). 

Ο ανάδοχος στον οποίον κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για να 

υπογράψει τη σύμβαση του έργου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που θα του 

κοινοποιηθεί η ανακοίνωση της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να 

υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία, το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας έχει το 

δικαίωμα να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη. 

Άρθρο 14: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 

σε χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί από το Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και 

Περιουσίας σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η μεταφορά, παράδοση, εγκατάσταση και σύνδεση 

όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς 

βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή. Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας απαλλάσσεται 

από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά 

τη μεταφορά των υλικών. 

Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής εντός δέκα (10) 

ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας και της εγκατάστασης αυτής. Σε 

περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, χρόνος παραλαβής του συνόλου των ειδών θεωρείται η 

ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας ποσότητας. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και 

διενεργείται έλεγχος. 

Ο έλεγχος διενεργείται κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής με όλους τους δυνατούς κατ’ 

αυτήν τρόπους. 
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Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης, μετά τη 

διενέργεια του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου. 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τον προμηθευόμενο εξοπλισμό, αναφέρει στο 

σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει αυτός από τους όρους της παρούσας και 

αιτιολογεί την απόρριψη. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του ενός (1) μηνός από την 

υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί το ανώτερο μέχρι 

το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από 

τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, με επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 32, 

Π.Δ.118/07). 

Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που 

παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις (άρθρο 

32, Π.Δ.118/07). 

Άρθρο 15: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται βάση των τιμολογίων που θα εκδώσει ο ίδιος με την παράδοση 

των ειδών στην επιτροπή παραλαβής (και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου), με έκδοση 

χρηματικού εντάλματος στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, ασφαλιστική 

ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, μετά τη σύνταξη του σχετικού Πρακτικού 

Παραλαβής από οικεία Επιτροπή. 

Η προμήθεια βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Έργου 2014ΣΕ54300023 του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη δαπάνη 

βαρύνεται με κρατήσεις 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, 3% χαρτόσημο επί του ΕΑΑΔΗΣΥ και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Επιπλέον, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 4% (για προμήθεια αγαθών) ή 8% (για παροχή 

υπηρεσιών) επί του καθαρού ποσού. Το Τ.Ε.Ι. θα του χορηγήσει βεβαίωση για την παρακράτηση του 

ανωτέρου φόρου, προκειμένου να την χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής 

του δήλωσης στη Δ.Ο.Υ που υπάγεται. 

Άρθρο 16: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση στην 

οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης αυτής. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρουσιαστεί για να υπογράψει τη 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση των 

αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ.118/07 «Κήρυξη Προμηθευτή 

Έκπτωτου».  
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Άρθρο 17: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια Σερρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

Άρθρο 18: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε όσες περιπτώσεις ο προμηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας συμμόρφωσης 

προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην 

Υπηρεσία και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Άρθρο 19: ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.   Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην 

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη 

γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

2.    Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προμηθευτής στην 

Υπηρεσία κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

3.    Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην Ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 20: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) 

καθώς και των διατάξεων του Ν.2286/95 (Περί προμηθειών του Δημοσίου) και του 

Π.Δ.118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). 

2. Το Τ.Ε.Ι. έχει το δικαίωμα βάσει του άρθρου 21 του Π.Δ.118/07, είτε να κατακυρώσει την 

προμήθεια στον τελευταίο μειοδότη ανά ομάδα, είτε να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και 

να επαναλάβει το διαγωνισμό με τους ίδιους ή άλλους όρους, είτε να ματαιώσει το 

διαγωνισμό, είτε να πραγματοποιήσει την προμήθεια και χωρίς διαγωνισμό με τη διαδικασία 

του άρθρου 2 παρ. 12 & 13 του Ν.2286/95 των διαπραγματεύσεων, χωρίς από όλες αυτές τις 

ενέργειες να προκύπτει δικαίωμα ή κάποια αξίωση απ’ αυτούς που έλαβαν μέρος στο 

διαγωνισμό. 

3. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ 

αυτού και του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε 

όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της διακήρυξης ή 

της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική 
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και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 

προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

5. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των ειδών μέχρι την παραλαβή 

τους. 

6. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους. 

Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ 

μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 

τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους 

όρους. 

8. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα 

μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 

δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 

του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 

μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. Κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 

συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

9. Δημοσιότητα 

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί: 

 Στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/) 

 Στον Διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) 

 Στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (www.teicm.gr), όπως και κάθε 

συμπληρωματική πληροφορία που αφορά στο διαγωνισμό 

 Η προκήρυξη θα σταλεί για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στο Επιμελητήριο Σερρών. 

 

Ο Αναπληρωτής Προέδρου 
Του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Αναστάσιος Μωϋσιάδης 
Καθηγητής 

 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.teicm.gr/
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Συνημμένα: 
Παράρτημα Α - Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών –Ειδικών Όρων 
Παράρτημα Β - Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 
Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

εκτέλεσης 
Παράρτημα Δ - Σχέδιο σύμβασης 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 6 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.273,60€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δ. Βαρσάμης,  
τηλ. 6932265497) 

Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προμηθευτή 

Παραπομπή - 
τεκμηρίωση 

Α Λογισμικό MATLAB
1
  

(25 εργαστηριακές άδειες) 
   

Α.1 Λογισμικό MATLAB (25 
εργαστηριακές άδειες): 
MATLAB R2015b Campus  
License (χωρίς simulink και 
toolboxes) 

 
 
ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 
(1) 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 7 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Δ. Βαρσάμης,  
τηλ. 6932265497) 

Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προμηθευτή 

Παραπομπή - 
τεκμηρίωση 

 
Α Λογισμικό εργαλειοθήκες 

MATLAB
2
  

(25 εργαστηριακές άδειες για 
4 εργαλειοθήκες) 

   

Α.1 Λογισμικό εργαλειοθήκες 
MATLAB (25 άδειες για 4 
εργαλειοθήκες): 
Οι κάτωθι εργαλειοθήκες να 
έχουν (Campus License) και να 
αφορούν  
στην έκδοση R2015b: 
συνοδεύουν Parallel 
computing toolbox 
Neural Networks toolbox 
 Signal Processing toolbox 
 Image Processing toolbox 

 
 
ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) (1) 

 

                                                           
1
 Τοποθέτηση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες. 

 
2
 Τοποθέτηση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες. 
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ΟΜΑΔΑ 8 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.828,00€ (με Φ.Π.Α) 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Πληροφ.: Χ. Μπογάς,  
τηλ. 6947945215) 

Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προμηθευτή 

Παραπομπή - 
τεκμηρίωση 

Α Λογισμικό κοστολόγησης
3
     

Α.1 Υπολογισμός Τελικού Κόστους 
ανά τεμάχιο για κάθε προϊόν 
που κατασκευάζει η 
επιχείρηση 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Α.2 Αυτόματη επικαιροποίηση του 
κόστους Πρώτων Υλών, του 
κόστους Παραγωγής καθώς και 
του Τελικού Κόστους 
 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Α.3 Απόλυτος έλεγχος της 
ποσοστιαίας σύνθεσης 
(ποσοστό συμμετοχής κάθε 
κέντρου κόστους) στο τελικό 
κόστος ανά προϊόν  
 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Α.4 Σαφή εικόνα σχετικά με την 
κατανομή των γενικών 
Βιομηχανικών δαπανών στα 
κέντρα κόστους 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Α.5 Δεν υπάρχει περιορισμός στην 
δημιουργία κέντρων κόστους. 
Έτσι μπορεί να γίνει 
κοστολόγηση ανά φάση 
κατασκευής κάθε προϊόντος 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Α.6 Υπολογισμός του νεκρού 
σημείου της επιχείρησης 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Α.7 Υπολογισμός του βαθμού 
απόδοσης της επιχείρησης 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Α.8 Επαλήθευση Ισοσκελισμός 
υπολογισθέντος κόστους ανά 
τεμάχιο με τα συνολικά κόστη 
της κοστολογικής περιόδου – 
Κόστος Αδράνειας 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Α.9 Το λογισμικό να λειτουργεί 
τόσο υπολογιστικά όσο και 
προϋπολογιστικά 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Α.10 Η εξαγωγή δεδομένων στο 
Word να δίνει τη δυνατότητα 
στο χρήστη να διαμορφώσει 
και να εκτυπώσει 
τιμοκαταλόγους 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Α.11 Εύκολη Χρήση  ΝΑΙ ΝΑΙ  

Α.12 Δυνατότητα εισαγωγής    

                                                           
3
 Τοποθέτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες. 
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δεδομένων από άλλα 
λογισμικά (ΕRP)  

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Α.13 Πρώτες ύλες ΝΑΙ ΝΑΙ  

Α.14 Τελικά και ημιέτοιμα προϊόντα ΝΑΙ ΝΑΙ  

Α.15 Είδη κόστους  ΝΑΙ ΝΑΙ  

Α.16 Μισθοδοσία (Πίνακας 
εργαζομένων) 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Α.17 Κοστολόγηση με βάση φάσης 
κατασκευής 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Α.18 Εύρεση κόστους αδράνειας ΝΑΙ ΝΑΙ  

Α.19 Αξιολόγηση επενδύσεων και 
δείκτες επιχείρησης 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Α.20 Επαρκείς άδειες χρήσης σε 
περιβάλλον δικτύου 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Α.21 Δωρεάν υποστήριξη και νέες 
εκδόσεις 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ (Α) 

 
(1) 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται, συναρμολογούνται και τοποθετούνται με ευθύνη, 

παρουσία και έξοδα του προμηθευτή στα σημεία που θα ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνεται όπου απαιτείται και η εγκατάσταση και 

αναβάθμιση των απαραίτητων προγραμμάτων (Software). 

 Ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της υπηρεσίας στη χρήση των 

μηχανημάτων και/ή του λογισμικού όπου αυτό ζητηθεί. 

 Μειοδότης που δε θα συμμορφωθεί με αυτούς τους όρους, θα απορρίπτεται. 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B» 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των 

λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και 

αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 
ΟΜΑΔΑ 6 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A Λογισμικό MATLAB (25 
εργαστηριακές άδειες)  

1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1   

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 

 

 

 
ΟΜΑΔΑ 7 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A Λογισμικό εργαλειοθήκες MATLAB 
(25 εργαστηριακές άδειες για 4 
εργαλειοθήκες)  

1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1   

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 
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ΟΜΑΔΑ 8 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A Λογισμικό κοστολόγησης  1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1   

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Συνολική τιμή  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. ολογράφως: 

 
 
Τόπος ………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………………… 
(υπογραφή – σφραγίδα) 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ» 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 
με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 

5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007. 
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απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 
σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε9. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

     

  

                                                           
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που 
με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος 
εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ» 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 Ημερομηνία:               

 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:  
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συναφών ειδών» για τις ανάγκες των Τμημάτων του 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Στις Σέρρες σήμερα την ……………2016 μεταξύ: 

Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», το οποίο εδρεύει στις Σέρρες, 
με ΑΦΜ ……………………………, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 
Αναπληρωτή προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΩΫΣΙΑΔΗ βάσει της αριθμ. 
36/09-01-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΟ469143-5ΙΚ)  σχετικής πράξης του Προέδρου του Τ.Ε.Ι Κεντρικής 
Μακεδονίας,  και αφετέρου της Εταιρίας με την επωνυμία ………………………., με ΑΦΜ ……………………… 
της ΔΟΥ ……………………, (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχος»), που εδρεύει στο ……………………………….. 
και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ………………………….., με ΑΔΤ 
……………………….., ΑΤ ………………………………, βάσει της αριθμ. …………………………….. απόφασης της 
Συνέλευσης του Ιδρύματος η οποία αποτελεί ένα σώμα με τους όρους της παρούσας 
(ΑΔΑ:…………………………………), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, τα εξής: 

Άρθρο 1: Αντικείμενο και χρόνος ισχύος της Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η άριστη, έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
σύμβασης από μέρους του αναδόχου η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 
για τις ανάγκες των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα 
όπως φαίνεται στην προσφορά του αναδόχου) 

Η εν λόγω προμήθεια θα υλοποιηθεί με βάση τους όρους της παρούσας σύμβασης, καθώς και των 
επισυναπτόμενων σ’ αυτήν εγγράφων, που τη διέπουν, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 
τις οδηγίες, εντολές και υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας σύμβασης είναι τριάντα (30) ημέρες με έναρξη την ημερομηνία 
υπογραφής της. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Άρθρο 2: Τίμημα – Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

1. Το τίμημα για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
των ………………………………………. Ευρώ (………………€) χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ή 
……………………………………………… ευρώ (…………….€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. 

2. Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται βάσει των τιμολογίων που θα εκδώσει ο ίδιος με την 
παράδοση, με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του, βάσει των νομίμων 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  
Κεντρικής Μακεδονίας 

Διεύθυνση:   Τέρμα Μαγνησίας 
                        621 24 Σέρρες 
 Τηλ:               (23210) 49109  
 Fax:               (23210) 46556 
Email:            prom@teicm.gr 
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δικαιολογητικών, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, μετά τη 
σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής από την οικεία Επιτροπή. 

3. Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος 
εισοδήματος. 

4. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. 

Η προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Έργου 2014ΣΕ54300023 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη δαπάνη 
βαρύνεται με κρατήσεις 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, 3% χαρτόσημο επί του ΕΑΑΔΗΣΥ και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ,  
καθώς και παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% ή 8% επί του καθαρού ποσού. 

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση της «προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συναφών ειδών» για 
τις ανάγκες των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα 
όπως φαίνεται στην προσφορά του και σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στη διακήρυξη 
και εντός 30 ημερών από την υπογραφή Σύμβασης. 

Άρθρο 4: Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να 
εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για την καταβολή 
του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

Άρθρο 5: Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

1. Με την οριστική παραλαβή του συνόλου της ανατιθέμενης με την παρούσα προμήθεια από το 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και την αποπληρωμή του Αναδόχου και την εν γένει διευθέτηση και 
εκπλήρωση από τα συμβαλλόμενα μέρη των όρων της παρούσης, λύεται η παρούσα σύμβαση. 

2. Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση 
παράβασης των όρων αυτής και εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση. 

3. Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας 
έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του 
έργου – μετά από δεκαπενθήμερη προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από 
μέρος του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τη διακήρυξη και την 
παρούσα σύμβαση. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου». 

4. Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου 
σύμφωνα με την σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν, 

5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι 
η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ή σε ανώτερη βία. 

Άρθρο 6: Τροποποίηση της Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο 
εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης ρητά 
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 
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Διακήρυξη για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συναφών ειδών για τις ανάγκες των 
Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 
 

 

Άρθρο 7: Διέποντα έγγραφα 

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα 
συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και 
αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της 
παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 

1. Η Διακήρυξη αριθμ. …………… 
2. Η από …………………… προσφορά του αναδόχου. 

Άρθρο 8: Λοιποί όροι 

1. Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται την ανωτέρω ανάθεση και όλους τους 
όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα 
εδώ έγγραφα, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτός έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 

2. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν.2286/95 και του 
Π.Δ.118/2007 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 

3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι θεωρούν ουσιώδεις και 
αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν δε τη 
σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

4. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ. ……………………. 
Εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ………………………………, ποσού …………………………. Ευρώ 
(…………..€). 

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού 
διαβάστηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, απ’ αυτά τα δύο (2) κατατέθηκαν στο 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το έλαβε ο Ανάδοχος. 

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 
Ο Αναπληρωτής Προέδρου 

του Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ 
Καθηγητής 

 
Ο Ανάδοχος  
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