ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα: 22/2/2019
Αρ. Πρωτ.: 128/641/5442
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Τηλ. 2610 - 996620

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
«Συστήματα Πυρανίχνευσης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών 2019»
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 «Συστήματα Πυρανίχνευσης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών 2019» (CPV:
31625100-4, 31625200-5).
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 21.452,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2014ΣΕ54600022.
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 Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και
ώρα 12:00.
Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γεωργίου Παναγιώτη, στο
τηλέφωνο 2610-9609035 και στο e-mail: pgeorg@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 «Συστήματα Πυρανίχνευσης σε χώρους του Πανεπιστημίου
Πατρών 2019»
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
Συστήματα Πυρανίχνευσης σε χώρους
του Πανεπιστημίου Πατρών 2019
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΟΠΟΣ: ΠΑΤΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

17.300,00 €

Φ.Π.Α. 24% :

4.152,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
(με Φ.Π.Α.).

21.452,00 €

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ: Π.Δ.Ε. 2014ΣΕ54600022

Πάτρα

21/2/2019

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Μελετών

Παναγιώτης Γεωργίου

Αχ. Χαντζόπουλος

Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός M.Sc.

Πολιτικός Μηχανικός

Συστήματα Πυρανίχνευσης σε χώρους
του Πανεπιστημίου Πατρών 2019
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ: ΠΑΤΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα προμήθεια, έχει σκοπό να καλύψει άμεσες ανάγκες πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας στους
χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών:
-

Κτίριο μελών ΔΕΠ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

-

Αποθήκη εύφλεκτων χημικών αποβλήτων Τμήματος Χημείας

-

Μηχανοστάσιο στο ιοσόγειο του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Σκοπός των περιγραφομένων συστημάτων και υλικών είναι η πρόληψη των κινδύνων από πυρκαγιά με την
ανίχνευση στο αρχικό στάδιο κάθε εστίας καπνού, πυρακτώσεως, επικίνδυνων/εύφλεκτων αερίων.
Αναλυτικά το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση των
απαιτούμενων υλικών και συστημάτων όπως παρακάτω:

1. Κτίριο μελών ΔΕΠ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πρόκειται για κτίριο που περιλαμβάνει 11 γραφεία, WC και έναν βοηθητικό χώρο χωρισμένα με έναν επιμήκη
διάδρομο 25 μέτρων. Στους συγκεκριμένους χώρους απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση
ολοκλήρωμένου συστήματος πυρανίχνευση με τα παρακάτω υλικά:
Είδος

Ποσότητα

1
1.1

Κτίριο μελών ΔΕΠ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διευθυνσιοδοτούμενος Πίνακας 2 βρόγχων, με δυνατότητα δικτυακής
διαχείριση από υπολογιστή και κινητό αν αυτό απαιτηθεί μελλοντικά.

1.2
1.3

Συσσωρευτής 12V, 17AH
Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός, διευθυνσιοδοτούμενος, με
απομονωτή, λευκού χρώματος κατά ΕΝ 54 - Part 7

2
18

1.4
1.5

Βάση ανιχνευτή, χρώματος λευκού
Μπουτον χειροκινητου συναγερμου, διευθυνσιοδοτούμενο, με τζαμακι
και απομονωτή κατά ΕΝ 54 - Part 11

18
5

1.6

Φαροσειρήνα OPAL λευκή κατά ΕΝ54-23, διευθυνσιοδοτούμενη,
τροφοδοτούμενη από τον βρόχο, με απομονωτή και βάση B501AP

3

1.7

Καλωδια, Κανάλια, διάφορα υλικά εγκατάστασης

1

1

1.8

Εργασίες εγκατάστασης,Προγραμματισμού, Παράδοσης σε λειτουργία

1

2. Αποθήκη εύφλεκτων χημικών αποβλήτων Τμήματος Χημείας
Πρόκειται για αποθήκη δύο χώρων στο ισόγειο του Βόρειου Τμήματος Χημείας όπου φυλάσσσονται
εύφλεκτα χημικά απόβλητα, προϊόντα των δραστηριοτήτων των εργαστηρίων του τμήματος. Στον
συγκεκριμένο χώρο προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης
καπνού, θερμοκρασίας φλόγας και εκρηκτικών αερίων σύμφωνα με τα παρακάτω:
Είδος

Ποσότητα

2
2.1

Αποθήκη χημικών αποβλήτων Τμήματος Χημείας
Πίνακας Πυρανίχνευσης 4 ζωνών (με δυνατότητα επέκτασης στις 20)
και 1 εντολής κατάσβεσης

2.2

Πίνακας ανίχνευσης και διαρροής αερίων 4 καναλιών, με δυνατότητα
επέκτασης στα 8

1

2.3

Ανιχνευτής φλόγας υπέρυθρης ακτινοβολίας, με έξοδο ρελέ, CPD
approved to EN54-10, IP65

1

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

TS293PX Ανιχνευτής Αερίων κατά ATEX
Φαροσειρήνα SONOS, κίτρινη, με βάση ΙΡ65, κατά ΕΝ54
Κάρτα επέκτασης 8 ζωνών
Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός κατά ΕΝ 54 - Part 7
Ανιχνευτής θερμότητας, κατά ΕΝ 54 - Part 5
Βάση ανιχνευτή
Μπουτόν χειροκίνητου συναγερμού, με δυνατότητα επανάταξης, με
LED ενεργοποίησης κατά ΕΝ 54 - Part 11

4
1
1
3
3
6
1

2.11
2.12

Φαροσειρήνα SONOS, κόκκινη, με βάση ΙΡ65, κατά ΕΝ54
Φωτεινός επαναλήπτης ανιχνευτή με λυχνία LED και επίτοιχη βάση
στήριξης
Φωτιστικό ασφαλείας με leds συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας με
αυτονομία 90 λεπτά

1
4

2.14
2.15
2.16
2.17

Τροφοδοτικό 24V/3Α
Συσσωρευτής 12V,2.3AH
Συσσωρευτής 12V,7AH
Εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων, τοποθέτησης υλικών,
συνδέσεις,προγραμματισμός πινάκων, δοκιμές, ρυθμίσεις, εκπαίδευση
υπεθύνων για την χρήση του συστήματος και παράδοση σε λειτουργία

1
2
2
1

2.18

Καλώδια διαφόρων τύπων, κανάλια και πάσης φύσεως υλικά
εγκατάστασης

1

2.13

1

2

3. Μηχανοστάσιο στο ιοσόγειο του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Αφορά στον χώρο του μηχανοστασίου του κτιρίου, στο ισόγειο του κτρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης όπου
μεταξύ άλλων λειτουργούν σειρά UPS. Στον χώρο προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση
ολοκληρωμένου συστήματος πυρανίχνευση με τα παρακάτω υλικά
3 Μηχανοστάσιο - Ισόγειο Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Διευθυνσιοδοτούμενος Πίνακας 2 βρόγχων, έτοιμος για δικτυακή
διαχείριση από υπολογιστή και κινητό . ( Συμβατός με την υφιστάμενη
καλωδιακή υποδομή )
Συσσωρευτής 12V, 17AH
Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός, διευθυνσιοδοτούμενος, με
απομονωτή, λευκού χρώματος κατά ΕΝ 54 - Part 7
Ανιχνευτής OPAL φωτοηλεκτρικός και θερμότητας,
διευθυνσιοδοτούμενος, με απομονωτή, χρώματος λευκού κατά ΕΝ 54 Part 5
Βάση ανιχνευτή, χρώματος λευκού
Μπουτον χειροκινητου συναγερμου, διευθυνσιοδοτούμενο, με τζαμακι
και απομονωτή κατά ΕΝ 54 - Part 11
Φαροσειρήνα OPAL λευκή κατά ΕΝ54-23, διευθυνσιοδοτούμενη,
τροφοδοτούμενη από τον βρόχο, με απομονωτή και βάση B501AP
Καλωδια, Κανάλια, διάφορα υλικά εγκατάστασης
Εργασίες εγκατάστασης, Προγραμματισμού, Παράδοσης σε λειτουργία

1

2
30
2

32
4
3
1
1

Η μελέτη των αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης έχει εκπονηθεί σύμφωνα με την Π.Δ. 15/2014 και
καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού», όπως κάθε φορά
ισχύει καθώς και από την οδηγία ΑΤΕΧ 2014/34/ΕΕ όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
Ν.4439/2016. Η προμήθεια υλικού και εγκατάσταση αυτού θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τα
αναφερόμενα πρότυπα και τις σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα περιλαμβάνει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:


τα τεχνικά φυλλάδια με τα ποιοτικά και λοιπά χαρακτηριστικά όλων των παραπάνω ειδών της
προμήθειας



υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι αναλαμβάνει πλήρως και ανεπιφύλακτα την εν θέματι
προμήθεια σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή-προϋπολογισμό της, τους ειδικούς και λοιπούς όρους
της και τα παραρτήματά της.

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
Οπουδήποτε και εφόσον επηρεάζονται υπάρχοντα οικοδομικά ή η/μ στοιχεία κατά την τοποθέτηση των
ειδών, αυτά θα επαναφέρονται με δαπάνη του προμηθευτή στην αρχική τους μορφή. Τα είδη θα
παραδοθούν έτοιμα για χρήση. Ο προμηθευτής κατά την διάρκεια της προμήθειας, υποχρεούται να
διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών εντός του αυτού χώρου άλλου έργου ή προμήθειας ή υπηρεσίας και
να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την προώθησή τους.
Ο προμηθευτής θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για το προσωπικό του, την
Υπηρεσία και τρίτους σύμφωνα με το Νόμο και ομοίως τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας/ περιορισμού
επιπτώσεων του περιβάλλοντος. Θα είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και την προστασία από ζημιές που
μπορεί να προκληθούν κατά την προμήθεια, σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις ή παρακείμενους χώρους. Μετά

το πέρας τοποθέτησης των ειδών, θα καθαρίσει τους χώρους και θα απομακρύνει με δαπάνες του όλα τα
άχρηστα υλικά εκτός της Πανεπιστημιούπολης.
Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων και επίσης για δαπάνες όπως:
 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 άρτια ολοκλήρωση της προμήθειας και εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων.
Η εξόφληση του προμηθευτή, θα γίνεται με την ολοκλήρωση της προμήθειας-τοποθέτησης και της
παραλαβής των ειδών από αρμόδια επιτροπή του Π.Π. Μπορεί να γίνει και τμηματική πληρωμή σύμφωνα
με τα παραπάνω.
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Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Μελετών

Παναγιώτης Γεωργίου
Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός M.Sc.

Αχ. Χαντζόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Συστήματα Πυρανίχνευσης σε χώρους
του Πανεπιστημίου Πατρών 2019
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ: ΠΑΤΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Είδος
1.

Ποσότητα

Προμήθεια και εγκατάστασης
υλικών συστημάτων
Πυρανίχνευσης σε χώρους του
Πανεπιστημίου Πατρών 2019

1

Τιμή
μονάδας
17.300,00 €

Σύνολο
17.300,00 €

Σύνολο
17.300,00 €
ΦΠΑ 24%
4.152,00 €
Γενικό σύνολο
21.452,00 €
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνονται: η προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση – εκφόρτωση και
η έντεχνη τοποθέτηση όλων των ανωτέρω ειδών με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, τα αναγραφόμενα
στην τεχνική περιγραφή καθώς και οι παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή. Οι
ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες στον επικείμενο διαγωνισμό της προμήθειας, μπορούν να επισκεφθούν τους
χώρους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έτσι ώστε να λάβουν γνώση των συνθηκών που θα εκτελεσθεί η
προμήθεια πριν συντάξουν την προσφορά τους.

Πάτρα

21/2/2019

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Μελετών

Παναγιώτης Γεωργίου
Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός M.Sc.

Αχ. Χαντζόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΚΑΤΟΨΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ

Συστήματα Πυρανίχνευσης σε χώρους του
Πανεπιστημίου Πατρών 2019

ΤΟΠΟΣ: ΠΑΝ/ΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του…………………………………………………………………………………………..………
Κατοίκου ……………………………… οδός …………….……………………...….. αριθμ. …….…..,
Αριθμ. Τηλ.
……………………………………….
Οι τιμές της παρούσης προσφοράς αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκλήρωμένων συστημάτων
πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας στους παρακάτω χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών :
- Κτίριο μελών ΔΕΠ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Αποθήκη εύφλεκτων χημικών αποβλήτων Τμήματος Χημείας
- Μηχανοστάσιο στο ιοσόγειο του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Είδος
Ποσότητα
Αρχική Τιμή
Συνολική Αξία
Μονάδας Χωρίς
Χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ
1.
Προμήθεια και εγκατάστασης
1
υλικών συστημάτων
Πυρανίχνευσης σε χώρους του
Πανεπιστημίου Πατρών 2019
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως):
Παρατηρήσεις:

1. Η προσφορά ισχύει για εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον
ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α.
Πάτρα / /2019

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή – Σφραγίδα)

