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Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «προμήθεια υγρού αζώτου και την ενοικίαση
τριών δεξαμενών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος».

Προϋπολογισμός: 38.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας: Τρίτη 29 Απριλίου 2014 και ώρα 12.00 μ.
Τόπος διενέργειας: Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.

ΑΔΑ: ΒΙΗ2469Β7Θ-ΠΘΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ :
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να
καταθέσουν αναλυτική έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα το αργότερο μέχρι τις 29 Απριλίου
2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.45 π.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Α΄ κτίριο,
ισόγειο.
1.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται
στην Υπηρεσία πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.
2.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες χωρίς να αποσφραγισθούν.
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς στον οποίο αναγράφονται, τα πλήρη στοιχεία του
συμμετέχοντος- ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού-η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας, θα
περιλαμβάνει τα εξής :
α) Τον σφραγισμένο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο
– αντίγραφο) με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
β) Τον σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο –
αντίγραφο) με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι υποχρεωτικά για το σύνολο της προμήθειας
(προμήθεια υγρού αζώτου και ενοικίαση τριών δεξαμενών σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή) και
ως εκ τούτου ένας θα είναι ο τελικός ανάδοχος. Πέραν των προδιαγραφών που αναφέρονται
κατωτέρω και οι οποίες θα πρέπει να γίνουν πλήρως αποδεκτές με δήλωση ή βεβαίωση, σε όποια
δεξαμενή απαιτηθεί θα υπάρχει και η δυνατότητα παροχής παραγόμενου αέριου αζώτου σε πίεση
min. 6 bars & max. 8 bars. χωρίς επιπλέον χρέωση.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου, για την αξιολόγηση του διαγωνισμού,
οργάνου. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή.
O προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 38.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον
Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Η πληρωμή θα γίνεται με την ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε
κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών ( Ν.3801/2009, άρθρο 46).
Πλέον των νόμιμων κρατήσεων, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται και με κράτηση 0.10% της
καθαρής συμβατικής αξίας (δηλ. εκτός Φ.Π.Α.), η οποία δαπάνη αφορά τις λειτουργικές ανάγκες
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-92011, Φ.Ε.Κ. Α΄204).
Οι διακηρύξεις θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. (2610) 969.023, 969.024, 969.066 καθώς και στην ιστοσελίδα
του Πανεπιστημίου Πατρών www.admin.upatras.gr link «προμηθευτές»).
Ο Πρύτανης
Γεώργιος

Παναγιωτάκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα 26 Μαρτίου 2014
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ
Οι ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για προμήθεια υγρού αζώτου για ένα έτος προβλέπεται
να είναι οι κάτωθι:
* Δεξαμενή Τμήματος Φυσικής (διανέμει σε όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος) χωρητικότητας
3.400λίτρων και κατανάλωση 60.000 λίτρα/έτος,
* Δεξαμενή Τμήματος Γεωλογίας (Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης) χωρητικότητας
1.400λίτρων και κατανάλωση 20.000 λίτρα/έτος,
* Δεξαμενή Τμημάτων Φαρμακευτικής και Ιατρικής χωρητικότητας 3.400λίτρων (νέα δεξαμενή)
και κατανάλωση 20.000 λίτρα/έτος,
Συνολική αιτούμενη ποσότητα περίπου 100.000 λίτρα ανά έτος.
Επιπρόσθετα αναγκαία στοιχεία για την εύχρηστη και εύρυθμη προμήθεια του υγρού αζώτου
είναι:

Κατάλληλες δεξαμενές αναλόγου χωρητικότητας που θα είναι ιδιοκτησίας του
Προμηθευτή και θα την διαθέτει στο Πανεπιστήμιο έναντι μηνιαίου μισθώματος.

Τα έξοδα μεταφοράς του Αζώτου καθώς και το κόστος της περιοδικής συντήρησης της
δεξαμενής όπως και αυτά για την αποκατάσταση ενδεχομένων βλαβών της εγκατάστασης
βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Το Υγρό Άζωτο, που χρησιμοποιείται σε κρυογενικές εφαρμογές, πρέπει να είναι 5
p.p.m.

To Υγρό Άζωτο να είναι παραδοτέο στο Πανεπιστήμιο μέσα σε τέσσερις το πολύ ημέρες
από της παραγγελίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη σχετική προμήθεια των 100.000 λίτρων για ένα έτος και
της συνολικής ετήσιας ενοικίασης των τριών δεξαμενών ανέρχεται στο ποσό των 38.000,00€
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις Τακτικές Πιστώσεις του Ιδρύματος.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Υγρού Αζώτου
Σταυρούλα Γεωργά

Δημήτριος Αναστασόπουλος

