ΑΔΑ: ΒΙΗ0469Β7Λ-4ΟΤ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
Μυτιλήνη, 02/04/2014
Α.Π.: 1878
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την εκτέλεση εργασιών και την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση – βελτίωση του
Πυροσβεστικού Συγκροτήματος του κτηρίου ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου
(Αρ. Πρόσκλησης 3/2014)
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη τις με αριθμ. 1016/01-04-2014 και ΑΔΑ ΒΙΗ0469Β7Λ-ΣΝΖ
και 1017/01-04-2014 και ΑΔΑ ΒΙΗ0469Β7Λ-ΗΛΘ αποφάσεις του Πρύτανη, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί
με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια υλικών και στην
εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση – βελτίωση του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος του κτηρίου
«Κλεόβουλος» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%
και θα καλυφθεί:
από τον ΚΑΕ 1429 για το ποσό των 2.500,00€ συμπ. του ΦΠΑ
& από τον ΚΑΕ 0879 για το ποσό των 1.000,00€ συμπ. του ΦΠΑ
Τεχνική Περιγραφή: σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τρόπος υποβολής προσφορών: Πριν την κατάθεση της προσφοράς, οι υποψήφιοι θα πρέπει να
λάβουν γνώση των εγκαταστάσεων και να υποβάλλουν αντίγραφο της βεβαίωσης που θα λάβουν από το
Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
Αυτοψία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημερομηνίες:
 Πέμπτη 03/04/2014, Παρασκευή 04/04/2014 & Δευτέρα 07/04/2014 κατά τις ώρες 9:00 – 14:00,
τηλ. 22410 99026
θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.
Παράδοση – Εκτέλεση εργασιών: εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφής της σύμβασης.
Σύμβαση: Προμήθειας & εκτέλεσης εργασιών.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: μέχρι τη Τρίτη 08-04-2014 και ώρα 11:00 π.μ., στo γραφείo του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, κτίριο «7ης Μαρτίου» , ισόγειο, Δημοκρατίας 1, ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr ή μέσω τηλεομοιοτυπίας στο fax 22410
99029.
Πληρωμή: μετά την έκδοση νόμιμου παραστατικού και μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την
αρμόδια επιτροπή.
Κρατήσεις: παρακράτηση φόρου 4%, κρατήσεις 3,072%, κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ), τυχόν τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις.
Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Κατόπιν της δοκιμαστικής λειτουργίας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα , για να ελεγχθεί η κατάσταση
του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται κάποια βλάβη και όλα τα
ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη λειτουργούν ομαλά , οι εργασίες συντήρησης περιορίζονται στα εξής:
1. Στον κινητήρα πετρελαίου του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος θα γίνει
αλλαγή φίλτρου λαδιών,
αλλαγή φίλτρου πετρελαίου,
καθάρισμα φίλτρου αέρος.
Έλεγχος για τυχόν διαρροές από τις αντλίες στο σημείο των σαλαμάστρων και σύσφιξη των αντίστοιχων
διάκενων για στεγανοποίηση και πλήρης έλεγχος - καθαρισμός του ηλεκτρικού πίνακα του συγκροτήματος
καθώς και όλων των ηλεκτρικών συνδέσεων.
Βάψιμο των σωληνώσεων στο πυροσβεστικό συγκρότημα με διακριτά χρώματα, για την αποφυγή
οξειδώσεων και πρόωρης φθοράς των σωληνώσεων και για την εύκολη κατανόηση του κυκλώματος
πυρόσβεσης.
2. Εργασίες βελτίωσης του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος ώστε να ανταποκρίνεται το όλο σύστημα
προς την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας,
Α. Θα γίνει αντικατάσταση των δύο υπαρχόντων δοχείων διαστολής του κυκλώματος πυρόσβεσης με ένα
δοχείο με την ανάλογη χωρητικότητα, το οποίο και θα συνδεθεί με μεταλλικό σωλήνα αντικαθιστώντας
τους υφιστάμενους πλαστικούς σωλήνες.
Επί του ιδίου κυκλώματος θα γίνει και η τοποθέτηση των ανάλογων ενδεικτικών οργάνων ( μανόμετρο,
πρεσοστάτης κλπ ).
Β. Θα αντικατασταθεί η υπάρχουσα εξάτμιση του κινητήρα που αυτή τη στιγμή είναι διατομής Φ.32 με
σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου Φ.50 και θα τοποθετηθεί εύκαμπτος σύνδεσμος για απόσβεση των
κραδασμών κατά την εκκίνηση – λειτουργία του κινητήρα γιατί υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της
εξάτμισης στο σημείο αυτό και θα γίνει σωστή και ασφαλής στήριξη του υπόλοιπου τμήματος της
εξάτμισης με κατάλληλα στηρίγματα. Ο σωλήνας εξάτμισης-απαγωγής καυσαερίων δε θα οδεύσει με όσο
το δυνατόν λιγότερες γωνίες και καμπύλες προς την υπάρχουσα καπνοδόχο του λεβητοστασίου και θα
συνδεθεί με ασφάλεια στο σημείο εισόδου επ’ αυτής.
Γ. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο μανίκων σε υπάρχουσες πυροσβεστικές φωλιές με τα κατάλληλα
ακροφύσια και ταχυσυνδέσμους σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις.
Δ. Προμήθεια εφεδρικής μπαταρίας
Ε. Καθαρισμός του χώρου που καταλαμβάνει το πυροσβεστικό συγκρότημα.
Το κόστος ανέρχεται στις 3.500,00 ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής: για την
προμήθεια υλικών στο ποσό των προμήθεια υλικών 2.500,00€ (συμπερ. του Φ.Π.Α.) και για την εργασία
στο ποσό των 1.000,00€ (συμπερ. του Φ.Π.Α.)
Εργασίες που θα εκτελεστούν και δεν αναφέρονται παραπάνω θα κοστολογηθούν επιπλέον κατόπιν
συνεννόησης με την υπηρεσία.

Ο συντάξας

Ιωάννης Μαϊδανός
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Προμήθεια Υλικών για τη
συντήρηση – βελτίωση του
Πυροσβεστικού Συγκροτήματος
του κτηρίου «Κλεόβουλος» της
Πανεπιστημιακής Μονάδας
Ρόδου
Εκτέλεση εργασιών για τη
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ΣΥΝΟΛΟ

Υπογραφή & Σφραγίδα

Προσοχή: Θα πρέπει να εσωκλειστεί μαζί με την οικονομική προσφορά και αντίγραφο της
βεβαίωσης που έχουν λάβει από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

