ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα: 31/5/2018
Αρ. Πρωτ.: 321/1676/17047
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Τηλ. 2610 - 996620

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
«Προμήθεια & εγκατάσταση λέβητα για το δίκτυο θέρμανσης του Α' κτιρίου»
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16 και προκειμένου να προβεί στη ανάθεση της ως άνω
προμήθειας,

καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
της προμήθειας «Προμήθεια & εγκατάσταση λέβητα για το δίκτυο θέρμανσης του Α' κτιρί ου» (CPV:
44621220-7).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της πρόσκλησης, στα Παραρτήματά της
και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής στη διαδρομή:
http://www.upatras.gr > Ανακοινώσεις > Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης.
Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.180,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2014ΣΕ 54600022.
.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με βάση το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας έτσι όπως αναφέρεται στο παράρτημα Α.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα
12:00.
Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γαλάνη Χρήστο, στο
τηλέφωνο 2610-997953 και στο e-mail: chrgalan@upatras.gr.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν στο κεντρικό πρωτόκολλο έγγραφη οικονομική προσφορά σε φάκελο
ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του
θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού &
Δικτύων
Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών άρδευσης»
Τα στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία , Δ/νση , Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)
Οι προσφέροντες θα προσκομίσουν με την οικονομική τους προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση όπως εκάστοτε
ισχύει από την οποία θα προκύπτει ότι:
1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης της οποίας έλαβαν
γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων της παραγράφου 1 το αρ. 73 του ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.)

3. Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο για το επάγγελμα το οποίο έχει σχέση με το
αντικείμενο του διαγωνισμού.
4. Αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας στο σύνολό της όπως αναφέρεται στο παράρτημα Α
για την οποία κάνει προσφορά.
------------------------ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος εφόσον του
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου: Η υποχρέωση αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).

ΠΑΡΑΔΟΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση της εν λόγω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σε χώρους που θα
υποδειχθούν γραπτώς ή προφορικώς από υπάλληλο της αρμόδιας Δ/νσης και η παραλαβή της θα γίνει
από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής με σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου της προμήθειας της σύμβασης, από
την αρμόδια υπηρεσία της Αρχής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο
των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.
Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών,
Προγραμματισμού & Εκτέλεσης Έργων

Χρήστος Ι. Μπούρας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση
λέβητα για το δίκτυο θέρμανσης του Α΄
κτιρίου»

ΤΟΠΟΣ: ΠΑΝ/ΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια λέβητα κεντρικής θέρμανσης γιά την αντικατάσταση
του υπάρχοντος στο Α΄ Κτίριο, ισχύος 1.000.000 kcal/h και τις απαραίτητες εργασίες στο λεβητοστάσιο.
1.

Ο υπάρχων λέβητας παρουσιάζει συνεχώς διαρροές από ρηγματώσεις που παρουσιάζονται στο
σημείο συγκόλλησης των φλογαυλών με την εμπρόσθια αυλοφόρο πλάκα. Προκειμένου να βρεθεί η
αιτία αυτού του προβλήματος έγιναν μετρήσεις με ειδικά όργανα και το συμπέρασμα που βγήκε είναι
ότι λόγω του μικρού μήκους θαλάμου καύσης σε σχέση με την ισχύ του παρουσίαζε υψηλής
θερμοκρασίας επιστροφή καυσαερίων στο εμπρόσθιο μέρος των φλογαυλών με αποτέλεσμα να γίνεται
τοπική υπερθέρμανση , βρασμός του νερού, εναπόθεση αλάτων και εν συνεχεία ρηγματώσεις, λόγω
υπερθέρμανσης, στο σημείο συγκόλλησης της εμπρόσθιας αυλοφόρου πλάκας με τους φλογαυλούς.
Ο νέος λέβητας θα είναι ειδικής κατασκευής βάσει των οδηγιών της υπηρεσίας και σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ303-1 ως ακολούθως:



θα κατασκευαστεί από την αρχή και θα είναι χαλύβδινος , υπερπιεστικού τύπου. Η θερμαινόμενη
επιφάνειά του θα είναι 30 – 35 m2 και το βάρος του τουλάχιστον 2.700 Kg.



Τα ελάσματα της εμπρόσθιας και οπίσθιας αυλοφόρου πλάκας θα είναι ενισχυμένα 12 mm και 10
mm αντιστοίχως (ποιότητα ελάσματος S 235 JR) και οι φλογαυλοί από σωλήνα άνευ ραφής 35.8 και
θα είναι ηλεκτροσυγκολλητοί.



Η όλη κατασκευή θα περαστεί εσωτερικά με εποξειδική – αντιδιαβρωτική βαφή που θα αποτρέπει την
επικάθηση αλάτων και θα περιβάλλεται από μονωτικό υλικό ικανού πάχους (υαλοβάμβακας ή
αντίστοιχο υλικό) με επένδυση αλουμινίου για την ελαχιστοποίηση των απωλειών .



Η εμπρόσθια θύρα θα φέρει ισχυρούς μεντεσέδες για το άνοιγμά της προκειμένου να ελεγχθεί ή να
καθαριστεί ο λέβητας, υαλόφρακτη οπή ( μάτι ) για την παρακολούθηση της φλόγας και εσωτερικά
ισχυρή μονωτική χτιστή επένδυση ( πυρίμαχο τσιμέντο και μονωτικό υλικό) η οποία θα
πλαστικοποιηθεί επιφανειακά.



Επίσης θα έχει άνοιγμα για την τοποθέτηση του καυστήρα, ικανής διαμέτρου ώστε να προσαρμοστεί
ο υπάρχων καυστήρας FINTERM GP 120/2.



Η οπίσθια θύρα θα είναι προσαρμοσμένη με βίδες ώστε να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση της
για την επιθεώρηση ή επισκευή του λέβητα .



Οι φλογαυλοί θα φέρουν εσωτερικά αποσπώμενους στροβιλιστές καυσαερίων.



Στο πίσω μέρος του θα υπάρχουν προσαρμοσμένα ακροσωλήνια για την πλήρωση και εκκένωση του
λέβητα .



Ο λέβητας θα συνοδεύεται από πίνακα οργάνων (διακόπτη, υδροστάτες ρυθιζόμενους και θερμοστάτη
ασφαλείας, ενδεικτικές λυχνίες και θερμόμετρο) και στο πάνω μέρος του θα έχει προσαρμοσμένα
κυάθια για την τοποθέτηση των αισθητήρων των οργάνων.



Σε εμφανές σημείο εξωτερικά θα φέρει πινακίδα με τα στοιχεία του κατασκευαστή , τις προδιαγραφές
λειτουργίας (ισχύς, θερμοκρασία – πίεση λειτουργίας 4 BAR, θερμοκρασία 90 ° C , θερμοκρασία
καυσαερίων, αντίθλιψη και εσωτερικό βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 93% ) και στοιχεία του φορέα
πιστοποίησής του, εάν υποχρεούται να έχει πιστοποίηση.



Ο λέβητας θα συνοδεύεται από γραπτή βεβαίωση – εγγύηση του κατασκευαστή ότι ο λέβητας
κατασκευάστηκε σύμφωνα με το πρότυπο κατασκευαστή ΕΝ 303-1
2. Οι απαραίτητες εργασίες είναι οι:
 Η χρήση γερανού για τις εργασίες.
 Θα συνδεθεί ο λέβητας στα υπάρχοντα δίκτυα.
 Θα αποξηλωθούν και θα απομακρυνθούν με έξοδα του αναδόχου οι δύο λέβητες που υπάρχουν
στο λεβητοστάσιο.
 Θα απομακρυνθούν με έξοδα του αναδόχου τα άχρηστα υλικά που υπάρχουν στο
λεβητοστάσιο (δοχεία διαστολής, κρουνοί, κ.λπ.)
 Για την απομάκρυνση των λεβήτων και την εγκατάσταση του νέου, θα εκτελεστούν οι
απαραίτητες οικοδομικές – υδραυλικές εργασίες π.χ. αποξήλωση – επανατοποθέτηση του
κασώματος και της πόρτας, αποξήλωση μέρους του δικτύου πετρελαίου και επανατοποθέτησή
του και ό,τι άλλο απαιτηθεί σε συνεργασία με την υπηρεσία.
 Θα αποξηλωθεί η υπάρχουσα σιδερένια σκάλα και τα υπάρχοντα κιγκλιδώματα και θα
τοποθετηθούν καινούργια (σκάλα και κιγκλιδώματα).
 Θα αποξηλωθεί και θα ταπωθεί το δίκτυο του λέβητα που είναι εκτός λειτουργίας (εισαγωγή –
επιστροφή)
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει τα σημεία σύνδεσης του λέβητα
σύμφωνα με την υπάρχουσα εγκατάσταση. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει προβεί σε
ακριβείς μετρήσεις διαστάσεων και να λάβει γνώση της εγκατάστασης με επί τόπου
επισκέψεις. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει με κάθε πρόσφορο τρόπο τα
χαρακτηριστικά του λέβητα (βάρος, πάχος υλικού κ.λπ.) και τα όποια έξοδα ελέγχου θα
βαρύνουν τον ανάδοχο.
 Θα αποκατασταθεί η αποχέτευση της λίπανσης των αντλιών του χώρου.
 Σύνδεση του καυστήρα και του λέβητα στο ηλεκτρολογικό δίκτυο ισχύος και αυτοματισμών και
ρύθμιση του καυστήρα βάσει των εν ισχύ προτύπων. Σε περίπτωση που χρειαστεί αλλαγή
μπεκ, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αλλαγή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι εργασίες θα γίνουν σε μέρες και ώρες που δεν θα διαταράσσεται η λειτουργία του Α΄
κτιρίου χωρίς να εξαιρούνται Σαββατοκύριακα.
2. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να επισκεφθεί το κτίριο ώστε να λάβει γνώση και να
εκτιμήσει το κόστος εγκατάστασης. Για το σκοπό αυτό θα υποβάλει επι ποινή αποκλεισμού
δήλωση ότι έλαβε γνώση των συνθήκων και τις ιδιομορφίας του χώρου της εγκατάστασης.
3. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να
αναγράφεται ότι τα προϊόντα που θα προμηθεύσει στο Πανεπιστήμιο θα είναι σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην τεχνική περιγραφή .
4. Ο χρόνος περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
5. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η παραλαβή θα γίνει από
αρμόδια επιτροπή.
6. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις διατάξεις και κανονισμούς για την πρόληψη
ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του Πανεπιστημίου ή σε οιοδήποτε τρίτο.
7. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των συμβατικών
του υποχρεώσεων (πλην των πάσης φύσης καυσίμων, νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και των
υλικών εκείνων που ορίζονται σε άλλα άρθρα δια του παρόντος ότι βαρύνουν το
Πανεπιστήμιο), όπως είναι:
 Οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων.
 Οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του.
 Οι δαπάνες φθοράς ή συντήρησης ή απόσβεσης ή φύλαξης ή μίσθωσης εργαλείων ή συσκευών ή
οργάνων ή μηχανημάτων αναγκαίων για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
 Οι δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις.
 Οι δαπάνες καταμετρήσεων και δοκιμών.
 Οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων ή απολύσεων και εν γένει ζημιών στο
προσωπικό του ή σε πράγματα αυτού.
 Οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ζημιών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, οφειλόμενων
σε υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του.
 Οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων και εν γένει ζημιών σε προσωπικό του
Πανεπιστημίου Πατρών ή σε οιονδήποτε τρίτο ή σε πράγματα αυτών, οφειλομένη σε υπαιτιότητά του
ή του προσωπικού του.
 Γενικά κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη, για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Πάτρα 24 / 05 / 2018
Ο Συντάξας

Χρήστος Γαλάνης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΜΑ:
««Προμήθεια
και
εγκατάσταση λέβητα για το δίκτυο
θέρμανσης του Α΄ κτιρίου»

ΤΟΠΟΣ: ΠΑΝ/ΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

19.500,00 €

Φ.Π.Α.

4.680,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.)

24.180,00 €

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Π.Δ.Ε. 2014ΣΕ54600022

CPV

44621220-7

Πάτρα 24 / 05 / 2018

Ο Συντάξας

Χρήστος Γαλάνης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση
λέβητα για το δίκτυο θέρμανσης του Α΄
κτιρίου»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΟΠΟΣ: ΠΑΝ/ΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

«Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα για το δίκτυο
θέρμανσης του Α΄ κτιρίου» σύμφωνα με όσα
αναλυτικότερα αναφέρονται στην ανωτέρω Τεχνική
Περιγραφή-Προδιαγραφές,
συμπεριλαμβανομένων
στην τιμή όλων των απαραίτητων υλικών, μικροϋλικών,
και λοιπών μικροεργασιών, για παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.

1

ΑΞΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

19.500,00 €

19.500,00 €

Δαπάνη

19.500,00 €

ΦΠΑ 24 %

24.180,00 €

Συνολική Δαπάνη

24.180,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από την αγορά. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός
είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο.

Πάτρα 24 / 05 / 2018

Ο Συντάξας

Χρήστος Γαλάνης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του/της……………………………………………………………………
Διεύθυνση: Πόλη …………………… οδός ……………………..………… αριθμ. ……
Τηλ. ………………….Φαξ ………………Email………………………………………..
Οι τιμές της προσφοράς αφορούν πλήρως ολοκληρωμένη προμήθεια και περατωμένες εργασίες για τη:
«Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα για το δίκτυο θέρμανσης του Α΄ κτιρίου» σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης της προμήθειας είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της.
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 «Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα για
το δίκτυο θέρμανσης του Α΄ κτιρίου»
σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται
στην Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές,
συμπεριλαμβανομένων στην τιμή όλων των
απαραίτητων υλικών, μικροϋλικών, και
λοιπών μικροεργασιών, για παράδοση σε
πλήρη λειτουργία.

€

Σύνολο €

1

ΣΥΝΟΛΟ
Παρατηρήσεις:
 Η δαπάνη κάθε είδους θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.
 Η προσφορά ισχύει για εκατό είκοσι 120 ημερολογιακές ημέρες.
 Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α.

Πάτρα

/

/ 2018

Ο/Η Προσφέρων/ουσα

Σύνολο (€)
Ολογράφως

