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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιλογής αναδόχου
Για την Προμήθεια και τοποθέτηση μιας (1) μονάδας Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) τουλάχιστον 10
kVA στο servers room (NOC) του κτιρίου ΛΥΜΠΕΡΗ που στεγάζει το Τμήμα ΜΠΕΣ της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου»
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την, υπ’ αριθ. 42 (επαναληπτική)/24-06-2016/θέμα 1.8,
Απόφαση Συγκλήτου, 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 «Προμήθειας και τοποθέτησης μιας (1) μονάδας Αδιάλειπτης Παροχής
Ισχύος (UPS) τουλάχιστον 10 kVA στο servers room (NOC) του κτιρίου ΛΥΜΠΕΡΗ που στεγάζει το Τμήμα
ΜΠΕΣ της σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου».
 Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ 17%, και θα καλυφθεί από τον κωδικό 2014ΣΕ54600038 του ΠΔΕ με τίτλο
"ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ
(ΠΚ1993ΣΕ04600012).
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Ένα UPS, τύπου Rack mountable/Modular, με τουλάχιστον 10 kVA ισχύ, 3φασικής εισόδου/3φασικής εξόδου,

με δυνατότητα τροφοδότησης ασύμμετρου φορτίου στις φάσεις εξόδου, τεχνολογίας true on line, double
conversion, με ελάχιστο χρόνο αυτονομίας στο 50% του φορτίου 15 min., κάρτα επικοινωνίας Ethernet με
πρωτόκολλο SNMP και λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης.
Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς στο Καρλόβασι Σάμου και τοποθέτησης στο servers
room (κτίριο ΛΥΜΠΕΡΗ) καθώς και κάθε άλλου είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.α. καθώς και ικανοποίηση κατ’
ελάχιστον 2ετούς δωρεάν συντήρησης.
Να δοθούν επιπλέον: τα κόστη επιπλέον ετήσιας συντήρησης καθώς και τα κόστη των επιπλέον modules για 5 και
10 KVA.

Πληροφορίες: Από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Σάμου στα τηλέφωνα: 22730 82040 (Νίκος
Ζάχαρης), 22730 82044 (Αντώνης Μαργαρός).
Ισχύς Προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης
προσφορών.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την 14η-07-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00
π.μ. το αργότερο (αρ. πρωτοκόλλου) στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου
Περιφερειακό τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Καρλόβασι Σάμου 83200
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με την ένδειξη: Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) UPS
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.
Κρατήσεις: Παρακράτηση φόρου 8%, κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ), χαρτόσημο 3 % επί Ε.Α.Α.Δ.Σ. και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του χαρτοσήμου της
Ε.Α.Α.Δ.Σ.
Η Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης
Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

