ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ EΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μυτιλήνη, 23/11/ 2015
Αριθ. Πρωτ. :

9168

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιλογής αναδόχου προμήθειας μιάς (1) Πολυβάθμιας αντλίας για το Υδροστάσιο του
κτηρίου Διοίκησης του Παν/μίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 19 /20-11-2015 / 4.
/θέμα 4.22 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ :ΩΚΤΒ469Β7Λ-ΤΗΥ), [Εγκριση για την με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεση) της προμήθειας ( 1) μιάς
νέας Πολυβάθμιας αντλίας ], σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί , στην με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης ( που θα διεξαχθεί από το Περιφερειακό Τμήμα
Τεχνικής Υπηρεσίας (Π.Τ.Τ.Υ) Μυτιλήνης ), μετά από την δημοσίευση της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην με διαπαγμάτευση (απ’
ευθείας ανάθεση ) , επιλογή αναδόχου της Προμήθειας μιας (1) πολυβάθμιας
αντλίας για το υδροστάσιο του κτηρίου Διοίκησης του Παν/μίου Αιγαίου στη
Μυτιλήνη .
Τεχνική Περιγραφή : Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Προϋπολογισμός : Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.800,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , και θα καλυφθεί από τον κωδικό
2014ΣΕ54600040. του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος .
Τρόπος υποβολής προσφορών : Πριν την κατάθεση προσφοράς, οι υποψήφιοι
ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν λάβει πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών που
πρέπει να πληροί η προσφερόμενη αντλία

και για τούτο, θα υποβάλουν μαζί με

την τεχνικοοικονομική προσφορά (συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ) , υπεύθυνη δήλωσή
τους , ότι έλαβαν γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτει η
προσφερόμενη αντλία .
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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 Ι.
Ισχύς Προσφορών: Ενενήντα (30) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών .
Χρόνος Παράδοσης :

(30) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την 30Η

-11ΟΥ -2015

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η π.μ στο Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής
Υπηρεσίας .
Πληρωμή: Μετά την έκδοση του νόμιμου παραστατικού, την προσκόμιση
Φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

και μετά την υπογραφή του

Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Ιδρύματος.
Κρατήσεις: Παρακράτηση φόρου 4%, κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (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
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ: αντικατάσταση αντλίας υδροστασίου

Η Προμήθεια νέας αντλίας , πρέπει να γίνει για τον λόγο ότι η αντλία του
υδροστασίου των νέων κτηρίων της Πανεπιστημιακής μονάδας Μυτιλήνης
έχει βγει εκτός λειτουργίας και η υδροδότηση γίνεται από την εφεδρική
αντλία.
Η βλάβη οφείλεται στη φθορά λόγω παλαιότητας της αντλίας (Προμήθειας
έτους 2002) και συνεχούς λειτουργίας από την εγκατάσταση της το 2002.
Η αντλία βρίσκεται στο υδροστάσιο του κτηρίου Διοίκησης και τροφοδοτεί
όλα τα κτήρια του Λόφου εκτός από τα Ξενία Α΄ και Β΄.
Επείγει η άμεση αντικατάσταση της αντλίας γιατί η λειτουργία της είναι
ζωτικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο.
Τα χαρακτηριστικά μεγέθη της αντλίας είναι:
Πολυβάθμια αντλία τύπου MS-Ε65 V 5
Παροχή αντλίας Q=30 m3 / h
Ύψος πίεσης Η=70 m Η αντλία κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 11
Kw και οι στροφές της είναι N=1450rpmΗ προυπολογιζόμενη δαπάνη
ανέρχεται στο ποσό των 3.800 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των
μεταφορικών.
Μυτιλήνη 14-9-2015
Οι συντάξαντες

Μιχάλης Δαλακλής

Δημήτρης Ρουμελιώτης

μηχ/γος μηχ/κος

μηχ/κος ΤΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ : …………………………………………………………………………..
Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος σας, αριθ. πρωτ. :
9168 /23-11-2015
Σας προσφέρω :

Α/Α

Είδος & Περιγραφή

Προσφερόμενη
Τιμή ΚΑΤ’
ΑΠΟΚΟΠΉ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)
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•Πολυβάθμια αντλία τύπου MS-Ε65 V 5
•Παροχή αντλίας Q=30 m3 / h
•Ύψος πίεσης Η=70 m
•Η αντλία θα κινείται από έναν
ηλεκτροκινητήρα ισχύος 11 Kw και οι
στροφές της
είναι N=1450rpm.

Προσφερόμενη
Τιμή ΚΑΤ’
ΑΠΟΚΟΠΉ ΜΕ
ΤΟΝ ΦΠΑ (€)

Στην ως άνω τιμή συμπεριλαμβάνονται, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι κάθε
είδους κρατήσεις.
Ο χρόνος Παράδοσης της αντλίας , θα είναι : ……….. ημέρες από την ημερομηνία
ανάθεσης της Προμήθειας .
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγιδα & Υπογραφή

4

5

