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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
A.Π.: 301
Σύρος, 8/9/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την προµήθεια και εγκατάσταση κλιµατιστικού στο computer room της Πανεπιστηµιακής
Μονάδας στη Σύρο
(Αρ. Πρόσκλησης 4/2016)
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου λαµβάνοντας υπόψη την µε αριθµ. 45 (επαναληπτική)/21-7-2016
(Α∆Α: 67Λ∆469Β7Λ-ΧΣΓ, Α∆ΑΜ: 16REQ005052911/8-9-2016) απόφαση του Πρύτανη,
σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης (απευθείας
ανάθεση) στην προµήθεια και εγκατάσταση κλιµατιστικού στο computer room της
Πανεπιστηµιακής Μονάδας στη Σύρο.

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό έως είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00€)
συµπεριλαµβανοµένου του αντίστοιχου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον κωδικό 2014ΣΕ54600043
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).
Τεχνική Περιγραφή: σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν είκοσι (120) ηµέρες τουλάχιστον, από την εποµένη
της καταληκτικής ηµεροµηνίας κατάθεσης των προσφορών.
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της προµήθειας του είδους του
Πίνακα.
Παράδοση – Εκτέλεση εργασιών: εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την
υπογραφής της σύµβασης.
Σύµβαση: Προµήθειας και εγκατάστασης εξοπλισµού
Υπηρεσία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία µπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές
υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Περιφερειακό Τµήµα
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κτήριο «Γυµνάσιο», Κωνσταντινουπόλεως 2, Σύρος 84100,
τηλ. 22810 97166 (e-mail: ype@syros.aegean.gr). Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης στην
επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου www.aegean.gr & του τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστηµάτων www.syros.aegean.gr
Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών: µέχρι τη ∆ευτέρα 26/9/2016 και ώρα
11:00 π.µ., στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Σύρου, κτήριο Γραµµατείας,
Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερµούπολη.
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∆ιεύθυνση

που
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προσφορές:

Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Πρωτόκολλο,
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ COMPUTER
ROOM ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2016»

Κωνσταντινουπόλεως 1, Σύρος 84100,
µε την ένδειξη
16PROC005061328
2016-09-09

Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς:
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά – έγγραφα, ως ακολούθως:
α/α
1
2
3

Περιγραφή
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις
της προµήθειας, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση
Συµπληρωµένος ο πίνακας του Παραρτήµατος Ι,
Υπεύθυνη δήλωση παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών εντός τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Θα συνταχθεί µε βάση το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ.
Οι συµµετέχοντες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν προσφορά για την προµήθεια και
εγκατάσταση του είδους του πίνακα του παραρτήµατος. Σε περίπτωση που στην προσφορά
δεν συµπεριλαµβάνεται προµήθεια και εγκατάσταση, η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Τόπος εγκατάστασης των ειδών:
Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων, Κωνσταντινουπόλεως 2, 84100
Σύρος (κ. Κωνσταντινίδη Παναγιώτη, 22810 97042)
Πληροφορίες: Περιφερειακό Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κ. Κωνσταντινίδη
Παναγιώτη, 22810 97042, e-mail: ype@syros.aegean.gr
Πληρωµή: µετά την έκδοση νόµιµου παραστατικού και µετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης και
λειτουργίας από την αρµόδια επιτροπή.
Κρατήσεις: παρακράτηση φόρου 4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες, κράτηση 0,10 %,
χαρτόσηµο 3% επί του 0,10% , & ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου 3%, υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.Σ) σύµφωνα µε το Ν. 4013/15-92011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε όλο το
ποσό της σύµβασης προ ΦΠΑ), τυχόν τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις.

Ο Πρύτανης
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Στέφανος Γκρίτζαλης
Καθηγητής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Προσφορές πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των ειδών.
Χρόνος Παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµέρες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Εγκατάσταση - συναρµολόγηση
Το προσφερόµενο είδος θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Κωνσταντινουπόλεως 2, 84100 Σύρος, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Τεχνικές προδιαγραφές
Όπως στον Πίνακα Συµµόρφωσης.
Προδιαγραφές – Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο προµηθευτής θα πρέπει να παραδώσει και να εγκαταστήσει δύο κλιµατιστικές µονάδες, δύο
κατάλληλους συµπυκνωτές έναν για κάθε µονάδα και ένα σύστηµα αποµακρυσµένης
διαχείρισης/παρακολούθησης. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναλύονται στον
παρακάτω πίνακα συµµόρφωσης. Πέρα από αυτές ο προµηθευτής αναλαµβάνει να εκτελέσει
τα παρακάτω:
• Μεταφορά του προσφερόµενου εξοπλισµού στην Πανεπιστηµιακή Μονάδα της Σύρου
στο πρώην Α’ Γυµνάσιο.
• Μεταφορά και εγκατάσταση των κλιµατιστικών µονάδων στο ισόγειο του κτηρίου στην
αίθουσα Α.0.1.
• Μεταφορά και εγκατάσταση των συµπυκνωτών στην ταράτσα του κτηρίου. Η ταράτσα
είναι προσβάσιµη από εξωτερική σκάλα ασφαλείας για τους εργαζόµενους, όχι
κατάλληλη για µεταφορά φορτίων.
• Εγκατάσταση των κλιµατιστικών και των συµπυκνωτών σε κατάλληλες βάσεις τόσο για
τη στερέωση των συσκευών όσο και για την αντικραδασµική τους προστασία.
• Κατασκευή δικτύων ψυκτικού µέσου από σωλήνες χαλκού. Μόνωση των δικτύων µε
αφρώδες υλικό. Σύνδεση των δικτύων µε τις κλιµατιστικές µονάδες και τους
συµπυκνωτές.
• ∆ηµιουργία κενού και πλήρωση του δικτύου µε R407.
• Οι οδεύσεις των ηλεκτρολογικών καλωδίων και των σωληνώσεων του δικτύου ψυκτικού
µέσου θα προστατεύονται από µεταλλικές σχάρες µε καπάκι. Οι σχάρες θα είναι
στερεωµένες στην τοιχοποιία του κτηρίου.
• Ηλεκτρολογική σύνδεση των συµπυκνωτών µε τις κλιµατιστικές µονάδες.
• Σύνδεση των κλιµατιστικών µονάδων µε το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύµατος σε σηµείο εντός
του χώρου εγκατάστασης των κλιµατιστικών µονάδων στην αίθουσα Α.0.1. Οι
ηλεκτρολογικές παροχές των µονάδων είναι τριφασικές των 20Α και θα είναι ήδη
εγκατεστηµένες στην αίθουσα Α.0.1. Η εγκατάσταση των παροχών δεν είναι ευθύνη του
προµηθευτή.
• Θέση των συσκευών σε λειτουργία και επίδειξη στο προσωπικό του Πανεπιστηµίου.
Ο προµηθευτής θα πρέπει να παραδώσει τα εγχειρίδια οδηγιών του εξοπλισµού, οδηγίες
συντήρησης, ηλεκτρικά διαγράµµατα, διάγραµµα ψυκτικού κυκλώµατος και κατάλογο
ανταλλακτικών.
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Ο προµηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού για δύο (2) έτη

εφόσον ακολουθηθεί το συνιστώµενο
από τον κατασκευαστή πρόγραµµα συντήρησης το
16PROC005061328
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οποίο θα πρέπει να δοθεί από τον προµηθευτή όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή πίνακα έγινε για οµοιοµορφία στη
σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της
αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, εποµένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού
τον πίνακα συµπληρωµένο και µε πλήρεις αιτιολογήσεις µέσω παραποµπών σε σχετικά
εγχειρίδια ή έγγραφα. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο µε όλα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά και τυχόν πιστοποιητικά, εφόσον αυτές δεν υπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια.

Α/Α

Περιγραφή

Απαίτηση

1.

Κλιµατιστική µονάδα

1.1

Εταιρεία κατασκευής και µοντέλο

Να αναφερθούν

1.2

Πλήθος προς προµήθεια µονάδων

2

1.3

Τύπου κλειστού ελέγχου

ΝΑΙ

1.4

Πιστοποίηση CE

ΝΑΙ

1.5

Εταιρεία κατασκευής µε ISO 9001/EN 29001

ΝΑΙ

1.6

Απόδοση σε ολικό και αισθητό ψυκτικό φορτίο (σε εσωτερική θερµοκρασία
24 oC και εξωτερική 45 oC)

>= 11 kW

1.7

Παροχή αέρα

>= 3.500 m3/hr

1.8

Ύψος

< 2 µέτρα

1.9

Πλάτος

< 65 εκατοστά

1.10

Μήκος

< 65 εκατοστά

1.11

∆υνατότητα πραγµατοποιήσης συντήρησης από την µπροστινή πλευρά

ΝΑΙ

1.12

Αναρρόφηση από την επάνω πλευρά

ΝΑΙ

1.13

Κατάθλιψη ψυχρού αέρα εµπρός χαµηλά

ΝΑΙ

1.14

Φίλτρο/α στην πλευρά αναρρόφησης µε µεταλλικό πλαίσιο

ΝΑΙ

1.15

Κατηγορία φίλτρων

G4 ή καλύτερη

1.16

Έλεγχος λειτουργίας από ενσωµατωµένο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου

ΝΑΙ

1.17

Σύνδεση συστήµατος ελέγχου µε οθόνη και πλήκτρα ενσωµατωµένα στη
µονάδα

ΝΑΙ

1.18

∆υνατότητα για επιλογή αυτόµατης ή χειροκίνητης επανεκκίνησης µετά από
διακοπή ρεύµατος

ΝΑΙ

1.19

∆υνατότητα χρονοκαθυστέρησης επανεκκίνησης µετά από διακοπή ρεύµατος

ΝΑΙ

1.20

Ανεµιστήρας τύπου EC

ΝΑΙ

1.21

∆υνατότητα παρακολούθησης των παρακάτω δεδοµένων µε κατάλληλα
αισθητήρια: Θερµοκρασία, υγρασία, λειτουργία συµπιεστή, πίεση
συµπύκνωσης, κατάσταση φίλτρων, ταχύτητα ανεµιστήρα, ροή αέρα.

ΝΑΙ, επίσης να
αναφερθούν και
άλλα δεδοµένα
που µπορούν να
παρακολουθούνται

1.22

∆υνατότητα θέσης οριακών τιµών πέρα από τις οποίες ενεργοποιείται
συναγερµός για θερµοκρασία και υγρασία.

ΝΑΙ

Απάντηση
Προµηθευτή
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1.23

Άλλα αισθητήρια για τα οποία µπορούν να ενεργοποιούνται ανάλογοι

Να αναφερθούν

1.24

∆υνατότητα καταγραφής συµβάντων και συναγερµών µε την αντίστοιχη
ηµεροµηνία και ώρα και εµφάνισης στην ενσωµατωµένη οθόνη

ΝΑΙ

1.25

Μέγιστος αριθµός συµβάντων που µπορούν να καταγραφούν

>= 200

1.26

∆υνατότητα εξαγωγής αρχείου συµβάντων

Να αναφερθεί

1.27

∆υνατότητα καταγραφής ιστορικών δεδοµένων θερµοκρασίας και υγρασίας
χώρου σε επιλεγόµενα από το χρήστη διαστήµατα και εµφάνισης στον πίνακα
ελέγχου

ΝΑΙ

1.28

∆υνατότητα εξαγωγής ιστορικών δεδοµένων θερµοκρασίας και υγρασίας

Να αναφερθεί

1.29

∆ιασύνδεση RS232 DB9

ΝΑΙ

1.30

∆υνατότητα διασύνδεσης µε BMS. Υποστηριζόµενα πρωτόκολλα: MODBUS, ΝΑΙ. Να
P90, SNP, Sala, BACnet, SDC
αναφερθούν
επιπλέον
υποστηριζόµενα
πρωτόκολλα

1.31

∆υνατότητα εναλλαγής λειτουργίας των δύο µονάδων. Η περίοδος εναλλαγής
επιλέγεται από το χρήστη. Η µία µονάδα θα λειτουργεί και η άλλη θα είναι σε
αναµονή. Οι ρόλοι τους θα εναλλάσσονται µετά την πάροδο µίας περιόδου
εναλλαγής.

ΝΑΙ

1.32

Σε περίπτωση βλάβης της ενεργής µονάδας ή υπερθέρµανσης του χώρου θα
τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία η εφεδρική. Το ύψος της θερµοκρασίας στην
οποία θεωρείται ότι έχουµε υπερθέρµανση ορίζεται από το χρήστη.

ΝΑΙ

2.

Συµπυκνωτής

2.1

Εταιρεία κατασκευής και µοντέλο

Να αναφερθούν

2.2

Πιστοποίηση CE

ΝΑΙ

2.3

Αριθµός µονάδων προς προµήθεια

2

2.4

Κατάλληλοι για τις προσφερόµενες κλιµατιστικές µονάδες σε πλήρη απόδοση ΝΑΙ

2.5

Εύρος πιέσεων κλιµατιστικών µονάδων στο κύκλωµα ψυκτικού µέσου
µικρότερο από τη µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση του συµπυκνωτή.

ΝΑΙ, να
αναφερθούν οι
σχετικές τιµές

2.6

Αερόψυκτοι

ΝΑΙ

2.7

Κατάλληλοι στο σύνολό τους για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο

ΝΑΙ

2.8

Κέλυφος αλουµινίου

ΝΑΙ

2.9

Προστασία κελύφους κατά IEC 60529

IP44 ή ανώτερη

2.10

Αριθµός ανεµιστήρων

>= 2

2.11

Αξονικοί ανεµιστήρες

ΝΑΙ

2.12

Ανεµιστήρες ελεύθεροι συντήρησης

ΝΑΙ

2.13

Ανεµιστήρες προστατευµένοι από µεταλλικό πλέγµα

ΝΑΙ

2.14

Η ταχύτητα των ανεµιστήρων ρυθµίζεται αυτόµατα ανάλογα µε την πίεση του ΝΑΙ
κυκλώµατος ψυκτικού µέσου

2.15

∆υνατότητα ρύθµισης πιεζοστάτη λειτουργίας από αρµόδιο για συντήρηση
τεχνικό προσωπικό

ΝΑΙ

2.16

Οριζόντιας και κάθετης τοποθέτησης

ΝΑΙ

2.17

Ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας

<= 10 oC

2.18

Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας

>= 45 oC

2.19

Προστασία ακροκιβώτιου ηλεκτρικής σύνδεσης κατά IEC60529

IP54 ή ανώτερη

2.20

Πλενόµενοι εξωτερικά

ΝΑΙ

16PROC005061328
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συναγερµοί.
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3.

Σύστηµα τηλεδιαχείρισης και τηλεπίβλεψης
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3.1
Μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

Να αναφερθούν

3.2

Αριθµός προσφερόµενων µονάδων

1

3.3

Πιστοποίηση CE

ΝΑΙ

3.4

∆ιασύνδεση Ethernet RJ45

NAI

3.5

Υποστήριξη HTTP, SNMP

NAI

3.6

Ταυτόχρονη διασύνδεση µε τις παραπάνω δύο κλιµατιστικές µονάδες για
παρακολούθηση και έλεγχο λειτουργίας

ΝΑΙ

3.7

Μέγιστος αριθµός παρακολουθούµενων κλιµατιστικών µονάδων

>= 30

3.8

Εξαγωγή ιστορικών δεδοµένων και αρχείων συµβάντων κλιµατιστικών
µονάδων

ΝΑΙ

3.9

Αποστολή mail σε περίπτωση συναγερµού

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΨ5Ξ469Β7Λ-ΕΓΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :

ΣΧΕ∆ΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2016-09-09
16PROC005061328
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α

1

2
3

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Κωνσταντινουπόλεως 1, 84100 Σύρος
Συνολική αξία προµήθειας: 22.000,00€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
Κλιµατιστική µονάδα όπως
2
στον πίνακα
συµµόρφωσης
Συµπυκνωτής όπως στον
2
πίνακα συµµόρφωσης
Σύστηµα τηλεδιαχείρισης
1
και τηλεπίβλεψης όπως
στον πίνακα
συµµόρφωσης
ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

Υπογραφή & Σφραγίδα

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Τα έξοδα µεταφοράς/παράδοσης των ειδών στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βαρύνουν τον
ανάδοχο.
2. Επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει ο συµµετέχων να καταθέσει προσφορά για όλα τα
είδη.

