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Σάμος 15/9/2015
Αρ. Πρωτ. 575

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιλογής αναδόχου
Για την παροχή υπηρεσιών Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης των εξ (6) Η/Ζ
(Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών) της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 9/6-8-2015 /θέμα 2-2.22
Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ ΒΑΑΚ469Β7Λ-ΣΔΔ), σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, που θα διεξαχθεί από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών (Π.Τ.Τ.Υ) Σάμου, μετά από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
στην μετά από διαπραγμάτευση επιλογή αναδόχου για την απ’ ευθείας ανάθεση
υπηρεσιών «Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης των εξ (6) Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγικών
Ζευγών) της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου».
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τον κωδικό 2014ΣΕ54600038 του ΠΔΕ με
τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΤΗ ΣΑΜΟ».
Τρόπος υποβολής προσφορών: Πριν την κατάθεση προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα
πρέπει να έχουν λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες πρέπει να παράσχουν τις
οι ως άνω υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και πιστοποίησης κατόπιν αυτοψίας τους και για
τούτο, θα υποβάλουν μαζί με την τεχνικοοικονομική προσφορά (συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι), υπεύθυνη δήλωσή τους ότι πραγματοποίησαν την ως άνω αυτοψία και έλαβαν γνώση
των συνθηκών υπό τις οποίες θα εκτελέσουν τις εργασίες που αναλαμβάνουν.
Πληροφορίες: Από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Σάμου στα τηλέφωνα:
22730 82040 (Νίκος Ζάχαρης), 22730 382056 (Μπάμπης Μαγδανοζίδης).
Οι προσφορές θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.
Ισχύς Προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
κατάθεσης προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την 28η-09-2015, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 14.00 το αργότερο (αρ. πρωτοκόλλου) στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου
Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Καρλόβασι Σάμου 83200
(με την ένδειξη: για συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών-ΗΖ )
Πληρωμή: θα γίνεται μετά την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών και μετά την έκδοση
του νόμιμου παραστατικού, την προσκόμιση Φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
και μετά την υπογραφή Βεβαίωσης Εκτέλεσης Εργασιών από τον υπεύθυνο εκτέλεσης των
εργασιών του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας και από την αρμόδια Επιτροπή
Βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών, του Ιδρύματος.

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης
Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ:_________________________________________________
Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος σας, αριθ. πρωτ. 575/15-9-2015, μετά
την πραγματοποίηση αυτοψίας μου και την γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες θα
εκτελεστούν οι ως άνω υπηρεσίες, σας προσφέρω:
α/α

Είδος & Περιγραφή εργασιών

1

Α. Η ετήσια συντήρηση για συνολικά 6 πετρελαιοκινητήρες ΗΖ:
στις Φοιτητικές Κατοικίες 4 Η/Ζ 22ΚVA (PETROGEN), στο κτίριο
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1 Η/Ζ 66 KVA ( PETROGEN) και στο κτίριο
ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ 1 Η/Ζ (John Deere), προβλέπει:
- Αντικατάσταση
λιπαντικού,
φίλτρων
λαδιού,
πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού
κυκλώματος ψύξης.
- Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα
- Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης
- Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας
- Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα
- Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου
- Αρχικός έλεγχος βλάβης
Β. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών ο ανάδοχος
υποχρεούται να προσέρχεται δωρεάν, αμέσως μετά τη σχετική
ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Προσφερόμενη
τιμή κατ’
αποκοπή
(χωρίς ΦΠΑ)

Προσφερόμενη
τιμή κατ’
αποκοπή
(χωρίς ΦΠΑ)

Στην ως άνω τιμή συμπεριλαμβάνονται, τα μεταφορικά, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι
κάθε είδους κρατήσεις.
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Σφραγίδα & Υπογραφή

Σημείωση: Στον φάκελο προσφοράς θα περιέχεται Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου
αναδόχου, ότι πραγματοποίησε αυτοψία και έχει γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες θα
εκτελεσθούν οι προσφερόμενες εργασίες.

