
 

                                 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ     

ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                          

                                                                          Μυτιλήνη, 30-10-2014 

                                                                          Αριθ. Πρωτ. : 9048 

 

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ CCU 41A ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΤΗΣ 

ΠΑΝ/ΚΗΣ ΜΟΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΠΙΝΕΙΟ  KAI EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ   

 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου , λαμβάνοντας υπόψη την  υπ’ αριθ. Πρωτ. 77/23-10-2014   
και ΑΔΑ : Ψ7Μ3469Β7Λ-ΕΗΔ  απόφαση Πρύτανη , σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  , που θα διεξαχθεί από το Περιφερειακό 
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (Π.Τ.Τ.Υ) Μυτιλήνης ,  μετά  από την παρούσα  
επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   ,  στην επιλογή αναδόχου   
για την εκτέλεση των   εργασιών μεταφοράς της ψυκτικής μονάδας CCU 41 A από 
την αποθήκη του κτηρίου Διοίκησης  , στον χώρο στέγασης  του κεντρικού server 
στο κτήριο ΜΠΙΝΕΙΟ  και της  εγκατάστασής της στο χώρο αυτό .  

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη , ανέρχεται στο ποσό των  1.540,00   €  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ   και θα καλυφθεί από τον Τακτικό προϋπολογισμό 
του ιδρύματος ΚΑΕ :0824Α.    

Τεχνική Περιγραφή : Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Τρόπος υποβολής προσφορών : Πρίν την κατάθεση προσφοράς ,    οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν λάβει  πλήρη γνώση  των συνθηκών  υπό τις οποίες 
πρέπει να εκτελεσθούν οι ως άνω εργασίες    κατόπιν αυτοψίας τους  και για τούτο , 
θα  υποβάλουν μαζί με την  τεχνικοοικονομική προσφορά  (που θα είναι ως  το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ συμπληρωμένο ) ,      υπεύθυνη δήλωσή τους ότι πραγματοποίησαν 
την ως άνω αυτοψία και έλαβαν γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες θα 
εκτελέσουν τις εργασίες που αναλαμβάνουν .  

Αυτοψία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί , τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες  :  

 5-11 -2014    ημέρα Τετάρτη  , από ώρα      9,00πμ -      1,00μμ 

 7-11 -2014   ημέρα Παρασκευή , από ώρα  9,00πμ -      1,00μμ 

10 -11 -2014  ημέρα Δευτέρα   ,από ώρα      9,00πμ -     1,00μμ 
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Πληροφορίες : Από το Περιφερειακό τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης  στα 
τηλέφωνα : 22510 36958  , 22510 36964  .  

Οι προσφορές θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.  

Ισχύς Προσφορών :  Ενενήντα  (90) ημέρες από την επομένη της  καταληκτικής 
ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών .  

Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών   :     (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης .  

Σύμβαση : Παροχής Υπηρεσιών  .  

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : Μέχρι την 14η   -11 ου -2014 
ημέρα Παρασκευή    και ώρα 11η π.μ στο Γραφείο του Περιφερειακού τμήματος 
Τεχνικής Υπηρεσίας .  

Πληρωμή : Μετά την έκδοση Νόμιμου παραστατικού , προσκόμισης Φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας  και μετά την Υπογραφή Βεβαίωσης  εκτέλεσης 
εργασιών , που θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή.  

Κρατήσεις : Παρακράτηση φόρου 8% , κρατήσεις 3,07% , κράτηση 0,10% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) τυχόν τραπεζικά τέλη 
ή άλλες επιβαρύνσεις .  

 

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ  

  

 

Καθηγ. Στέφανος Γκρίτζαλλης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .  

ΕΡΓΟ : Μεταφορά από το κτήριο Διοίκησης του Παν/μίου Αιγαίου παλαιάς ψυκτικής 

μονάδας CCU 41 A του οίκου STULZ.  και εγκατάστασής της στο κτήριο ΜΠΙΝΕΙΟ.   

                                                              ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Στο Machine Room του Μπινείου κτιρίου  (οδού Χ. Τρικούπη & Φάωνος ) είναι 

εγκαταστημένη   κλιματιστική Μονάδα, που  έχει πρόβλημα   πλακέτα της  και η 

επισκευή της είχε κριθεί  ασύμφορη.  

Στην Αποθήκη του Παν/μίου Αιγαίου Κτηρίου Διοίκησης  υπάρχει  μια   παλαιά ψυκτική  

μονάδα  CCU 41 A του οίκου STULZ.      

Πρόκειται για μια κλιματιστική μονάδα διαστάσεων περίπου 1,80 μ Χ0,75μ Χ0,7μ  . 

 Οι  υπό εκτέλεση εργασίες θα είναι : 

• Μεταφορά της ψυκτικής  μονάδας CCU 41 A  στο Μπίνειο κτίριο.  

•           Τοποθέτηση των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης  

• Τοποθέτηση της Εσωτερικής Μονάδας πάνω σε μεταλλική βάση.  

• Τοποθέτηση της εξωτερικής Μονάδας του συστήματος 

• Τοποθέτηση του Συμπυκνωτή πάνω σε "δοκαράκια" από μπετόν και στερέωσή 

τους σε αυτά, με την παρεμβολή ελαστικών πλακών, μεταξύ των δοκών και των 

πελμάτων του Συμπυκνωτή.  

• Προμήθεια και τοποθέτηση του ηλεκτρικού καλωδίου και των υλικών που 

απαιτούνται για την τροφοδοσία του Συμπυκνωτή από την αντίστοιχη Μονάδα. 

• Προσαρμογή και τοποθέτηση συστήματος διανομής αέρα. 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων 

 

Ο προϋπολογισμός   κόστους  εργασιών ανέρχεται στα 1540,00€ 

 συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου  ΦΠΑ. 

                                                                      ΜΥΤΙΛΗΝΗ , 9-9-2014 

                                                  

 

       Οι συντάξαντες 

1.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΓΕΝΑΣ                                                2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΟΥ : ………………………………………………………………………….. 

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης σας αριθ. Πρωτ.  9048/30-10-2014  και μετά 

την πραγματοποίηση αυτοψίας μου και την γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες θα 

εκτελεστούν οι ως άνω εργασίες  

Σας προσφέρω:  

•Μεταφορά από την Αποθήκη του Παν/μίου Αιγαίου  του Κτηρίου Διοίκησης     μιας   

παλαιά ψυκτικής  μονάδα (Ψ.Μ)  CCU 41 A του οίκου STULZ  στο Machine Room του 

Μπινείου κτιρίου  (οδού Χ. Τρικούπη & Φάωνος –Μυτιλήνη ) όπου είναι εγκαταστημένη   

κλιματιστική Μονάδα, που  έχει  τεχνικό πρόβλημα και για τούτο ,  θα γίνει πλήρη 

εγκατάσταση της (Ψ.Μ)  CCU 41 A .  

•           Τοποθέτηση των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης  

• Τοποθέτηση της Εσωτερικής Μονάδας πάνω σε μεταλλική βάση.  

• Τοποθέτηση της εξωτερικής Μονάδας του συστήματος 

• Τοποθέτηση του Συμπυκνωτή πάνω σε δοκούς  από μπετόν και στερέωσή τους 

σε αυτά, με την παρεμβολή ελαστικών πλακών, μεταξύ των δοκών και των 

πελμάτων του Συμπυκνωτή.  

• Προμήθεια και τοποθέτηση του ηλεκτρικού καλωδίου και των υλικών που 

απαιτούνται για την τροφοδοσία του Συμπυκνωτή από την αντίστοιχη Μονάδα. 

• Προσαρμογή και τοποθέτηση συστήματος διανομής αέρα. 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :           

………………………………………….……………………………………………………………………………………………..€ 

Στην  ως άνω τιμή  Συμπεριλαμβάνεται  ο ΦΠΑ   ,  οι ασφαλιστικές εισφορές και οι 

κάθε είδους  κρατήσεις .  

Ο Χρόνος Αποπεράτωσης των  εκτέλεση εργασιών , θα είναι :    …….  ημέρες από την 

ανάθεσή τους  .  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

Σφραγιδα  & Υπογραφή 
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Σημ. : 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 . 
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