ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα: 08/05/2019
Αρ. Πρωτ.: 275/1585/12801
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Τηλ. 2610 - 996620

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αποκατάσταση ορθής λειτουργίας του κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης του Κέντρου
Φιλοξενίας Κάτω Συχαινών

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16 και προκειμένου να προβεί στη ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας,

καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο
της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας
«Αποκατάσταση ορθής λειτουργίας του κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης του Κέντρου Φιλοξενίας Κάτω Συχαινών»
(CPV: 50720000-8).
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 υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 16.802,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2014ΣΕ 54600026.
.
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 υπηρεσίας έτσι όπως αναφέρεται στο παράρτημα Α.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τρίτη 14 Μαϊου 2019 και ώρα 12:00.
Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γαλάνη Χρήστο, στο τηλέφωνο 2610997953 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 «Αποκατάσταση ορθής λειτουργίας του κυκλώματος ζεστού νερού
χρήσης του Κέντρου Φιλοξενίας Κάτω Συχαινών»
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 υπηρεσίας 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 υπηρεσίας 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 υπηρεσίας 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.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ»
ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το κύκλωμα παρασκευής ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ) μέσω ηλιακών συλλεκτών του κέντρου φιλοξενίας Κ.
Συχαινών εργάζεται πλημμελώς λόγω λανθασμένης επιλογής διατομών των σωληνώσεων. Επίσης το BOILER
παρασκευής (Ζ.Ν.Χ.) μετά από επανειλημμένες συγκολλήσεις και επισκευές, πρέπει να αντικατασταθεί .
Προκειμένου να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία των συστημάτων παρασκευής Ζ,Ν.Χ. πρέπει να γίνουν οι
παρακάτω εργασίες.
Κόψιμο και απομάκρυνση παλιού ΒOILER χωρητικότητας 1000 λτ , τοποθέτηση και σύνδεση( υδραυλική και
ηλεκτρολογική )2 ΒOILER των 500 λτ ,ώστε να είναι δυνατή η διέλευση τους στον χώρο του
λεβητοστασίου.Τα ΒOILER θα είναι τριπλής ενεργείας και θα έχουν δύο σερπατίνες , για την συνδεσή τους
με τον λέβητα κ. θέρμανσης και τους ηλιακούς συλλέκτες καθώς ηλεκτρικές αντιστάσεις . Θα έχουν εσωτερική
επισμάλτωση θα φέρουν εξωτερική αποσπώμενη μόνωση πάχους 10 περ. cm. 3 κυάθια για την τοποθέτηση
αισθητήρων και θερμοστατών και θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες ασφαλιστικές συσκευές (Δ.Δ 50 λτ ,
βαλβίδα ασφαλείας 6 bar, ανόδια μαγνησίου) και γραπτή εγγύηση 5 ετών .
Εν συνεχεία θα αντικατασταθεί το εκ Φ 22δίκτυο σωλήνων που συνδέει τους ηλιακούς συλλέκτες με το
ΒOILER με διαβαθμιζόμενο από Φ35 έως Φ 22 δίκτυο, σκαρίφημα του οποίου θα δοθεί στον ανάδοχο . Οι
σωλήνες αυτοί θα φέρουν εξωτερική μόνωση με επικάλυψη PVC
Στους ηλιακούς συλλέκτες θα αντικατασταθούν τα αυτόματα εξαεριστικά και η βαλβίδα ασφαλείας
Τέλος θα ελεγχθεί ο αυτοματισμός όλου του συστήματος με πιθανή προσθήκη ηλεκτροβανών ή βαλβίδων
αντεπιστροφής για την σωστή και οικονομική λειτουργία του.
Επ΄ ευκαιρία των εργασιών αυτών θα γίνει και επισκευή του κάτω μέρους της καμινάδας με την
αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων και εξαρτημάτων με αντίστοιχα ΙΝΟΧ.
Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε 40 ημερολογιακές ημέρες.
Στην υπεύθυνη δήλωση που θα υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος, πέραν των υπολοίπων, θα πρέπει να αναγράφεται
ότι έχει λάβει γνώση των συνθηκών του χώρου.
Πάτρα 17 / 04 / 2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χρήστος Γαλάνης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΡΘΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ».

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Φ.Π.Α. :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

13.550,00 €
3.252,00 €
16.802,00 €(με Φ.Π.Α.).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

ΣΑΡΑΝΤΑ (40)ημερολογιακές ημέρες

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ :

Π.Δ.Ε. 2014 ΣΕ 54600026

Πάτρα 17 / 04 / 2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χρήστος Γαλάνης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΡΘΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ »
ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΡΘΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΖΕΣΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΚΑΤΩ 1
ΣΥΧΑΙΝΩΝ ».

ΠΟΣΑ

13.550,00

Ε

Σύνολο
13.550,00 E

=

ΦΠΑ 24 %
E

= 3.252,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
16.802,00 Ε

=

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

17 / 04 / 2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χρήστος Γαλάνης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

