
 

 
 

                                                                          
  

                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤH ∆ΙΑΥΓΕΙΑ     

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ  

               (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ 
        ∆/νση Οικονοµικού 
Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας 
 

                  Ηράκλειο    22/04/2019                                      
 
                  Αρ. Πρωτ      2380/Φ70 

 
 
 

ΠΡΟΣ:  
∆ήµο Ηρακλείου 
Επιµελητήριο   

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
                           

 
Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (που θα αναφέρεται στο εξής ως Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης) αφού έλαβε υπ’ όψη: 

1. Το νοµοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από: 

• Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 2, 12 και 14 του Ν. 4485/4.8.2017 «∆ιάρθρωση της 

ανώτατης εκπαίδευσης - Νοµική µορφή των Α.Ε.Ι».  
 

• Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 

254 Α΄) «Ρυθµίσεις Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και άλλες ∆ιατάξεις».  
 

• Την µε αρ. πρωτ. 662/Φ20/31-01-2018 (Α∆Α: 6Ξ7Σ4691Ο3-ΠΕΓ) απόφαση του 

Πρύτανη µε θέµα «Συγκρότηση του Πρυτανικού Συµβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης».  
 

• Την απόφαση της Συγκλήτου µε αρ. πράξης 176/11.01.2018 (ΦΕΚ Τεύχος 

Β’/855/12.03.2018) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό 

Συµβούλιο για θέµατα της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύµατος Κρήτης».  
 

•  Την µε αρ. 172/Φ20/11-01-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. µε θέµα 

«Καθορισµός αναπλήρωσης του Πρύτανη και τοµείς ευθύνης και επιµέρους 

αρµοδιότητες των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης » (ΦΕΚ 203/τ. Β΄/30-01-2018).  

 
 

Ταχ. ∆/νση : Εσταυρωµένος - 71410 
Ταχ. Θυρίδα :1939 
Πληροφορίες : Μ. ∆αµιανάκη 
Τηλ.  : 2810379307  
Φαξ   : 2810379395 
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• Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν.4337/2015 µε τον οποίο τροποποιείται το άρθρο 77  του 
Ν.4270/28-06-2014. 

• Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4146/2013,  

• Τις διατάξεις του Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση 
σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

• Τις διατάξεις του Π.∆ 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες».  

2. Τον Προϋπολογισµό του ΤΕΙ Κρήτης του έτους 2019 και τον ΚΑΕ 1292.01. 

3. Το µε αρ. πρωτ. 5481/10/04/2019 (Α∆ΑΜ:19REQ004765827) πρωτογενές Αίτηµα 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης. 

4. Την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά το έτος 2019 µε αρ. πρωτ 
2270/Φ80/17-04-2019 και αύξοντα αριθµό καταχώρησης  212 στο βιβλίο εγκρίσεων 
και εντολών πληρωµής (Α∆Α:67Π14691Ο3-177). 

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης. 

 
 

και προκειµένου να προχωρήσει στην προµήθεια λαµπτήρων για τις ανάγκες του τµήµατος 

συντήρησης της ∆ΤΥ του ΤΕΙ Κρήτης, 

 
ΚΑΛΕΙ 

 
όλους τους ενδιαφερόµενους  να καταθέσουν σφραγισµένες προσφορές   

 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 1.998,50€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 2.478,14€ 
συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ 24%. 

Συνολική διάρκεια σύµβασης: δύο (2) µήνες  από την υπογραφή της σύµβασης. 

CPV: 31531000-7 
 

Kωδικός NUTS: EL431 

 
1.∆ικαιούµενοι συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 25 του Ν.4412/08-08-2016 είναι οι 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1,2,4 και 5 και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την  Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς 
και 
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 
 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

ΣΥΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 

α) Η λέξη «Προσφορά» 

β) Η επωνυµία της Υπηρεσίας (ΤΕΙ Κρήτης) 

γ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος (βρίσκεται στην 1η σελίδα) 

δ) Η ηµεροµηνία αξιολόγησης των προσφορών 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 

Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε φάκελο σφραγισµένο (κυρίως φάκελος), ο οποίος 
θα έχει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παρούσα. Μέσα στον κυρίως φάκελο 
προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν: 

 

Α)  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους υποχρεωτικά 
και µε ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόµου 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει η οποία φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών 
ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ( ΦΕΚ Α 
74-26.03.2014), στην οποία να: 

� Nα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης, 

� Nα δηλώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους:  

• ∆εν βρίσκονται σε καµία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 για 

τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν από την 

ανάληψη δηµόσιας σύµβασης.  

• είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, καθώς και το εδικό επάγγελµά τους που 

πρέπει να είναι σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 

• αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης, 
 

2. Οικονοµική προσφορά. 

 

Οι προσφορές θα είναι εκφρασµένες σε ευρώ χωρίς και µε το νόµιµο ΦΠΑ.  

Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές εφόσον πληρούν όλους τους όρους της πρόσκλησης και 
δεσµεύουν τους συµµετέχοντες µέχρι την έκδοση του αποτελέσµατος. 

 Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις και φόροι υπέρ δηµοσίου και 
τρίτων. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται το αργότερο ως την Παρασκευή 03/05/2019 
και ώρα 11:00 π.µ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. 

 Οι προσφορές θα ανοιχθούν και θα ελεγχθούν την ίδια ηµέρα µε την λήξη της 
παραλαβής. 

Μεταξύ του ΤΕΙ Κρήτης και του αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση διάρκειας δύο (2) 
µηνών από την υπογραφή της. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
µόνο βάσει τιµής προσφορά, στο σύνολο των ειδών της πρόσκλησης.  

 

Πίνακας των ειδών που ζητούνται υπάρχει στο Παράρτηµα της παρούσης το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

 
Για την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος δεν απαιτείται να προσκοµίσει τα  

πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2 ,4 και 5 και στο Παράρτηµα ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄, ως απόδειξη της 

µή ύπαρξης λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε 

το Ν. 4497/2017(ΦΕΚ Α΄171/13-11-2017) άρθρο 107 µε το οποίο τροποποιείται το 

άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (παρ. 11 άρθρου 73: το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε 

δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (2.500,00€) χωρίς ΦΠΑ). 

 

Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης αποστέλλονται στη παρακάτω 
διεύθυνση: 

ΤΕΙ Κρήτης 

Κτίριο ∆ιοίκησης 

Τ.Θ.1939, Τ.Κ. 71410 

Σταυρωµένος, Ηράκλειο Κρήτης 

Περισσότερες πληροφορίες κάθε µέρα σε ώρες γραφείου στα τηλέφωνα: 2810379307, 
(κ. ∆αµιανάκη Μαρία) και στο e-mail:mariadam@staff.teicrete.gr.  
 

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στις 19/04/2019 για να λάβει Α∆Α στον ιστότοπο 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ,  στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.  για να λάβει Α∆ΑΜ και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): https: //www.teicrete.gr/el/news/ 

proclamations.  

 

                               Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ   

                               

 

                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 

                                            ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                      
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                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα  

Ενδ.Τιµή 

µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 

τιµή χωρίς 

ΦΠΑ 

  Λαµπτήρες  φθορισµού ηλεκτρονικοί οικονοµικοί     

1  Cool white E27 Pro 20W-23W 40 1,60 64,00 

 

Λαµπτήρες  LED         

2 Λαµπτήρες LED E14 7W 25 1,30 32,50 

3 Λαµπτήρες LED E14   R50 7W 30 1,80 54,00 

4 Λαµπτήρες LED E27 8-10W 85 2,80 238,00 

5 Λαµπτήρες LED E27 14-16W 40 1,90 76,00 

6 Λαµπτήρες LED E27 20W 35 4,00 140,00 

7 Λαµπτήρες LED GU10 7W 40 2,10 84,00 

8 Λαµπτήρες LED MR16 5W 40 1,30 52,00 

 LED Πάνελ       

9 LED Πάνελ Φωτιστικό Οροφής εξωτερικό 18Watt 30 5,20 156,00 

10 

LED Πάνελ Φωτιστικό Οροφής χωνευτό 

∆ιάσταση χώνεψης φ205 (mm) 18Watt 10 4,20 42,00 

11 

LED Πάνελ Φωτιστικό Οροφής χωνευτό 

νίκελ µατ τετράγωνο 15w-18w 40 7,10 284,00 

  

 Λαµπτήρες  φθορισµού ηλεκτρονικοί 

οικονοµικοί µε ακίδες 

      

  

12 Cool white   18w/840 4 ακίδες 30 2,30 69,00 

  Λαµπτήρες HQI        

13 Λαµπτήρες HQI E40 400W 40 8,80 352,00 

14 Λαµπτήρες HQI E40 250W 25 8,80 220,00 

15 Λαµπτήρες HQI ακίδες 150W 18 7,50 135,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.998,5 

Φ.Π.Α. 24% 479,64 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 2.478,14 
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