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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’
ευθείας ανάθεσης, στην αναβάθμιση του κεντρικού αντλιοστασίου των εγκαταστάσεων του
Πανεπιστημίου Κρήτης επί της Λ.Κνωσού, προϋπολογισμένης δαπάνης 17.500,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος
Προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος ΣΑΕ 546 στην οποία εντάχθηκε το έργο
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ», με ΚΑΕ 2014ΣΕ54600012.
Πράξη έγκρισης πίστωσης με αρθ. πρωτ. 4515/3‐4‐2017 με ΑΔΑ: 7ΜΡ8469Β7Γ‐1ΑΩ. Εγκεκριμένο
αίτημα στο ΚΗΜΔΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006051739 2017‐04‐10.
Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι, βάσει της τιμής .
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερομένους μέχρι και Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 και
ώρα 13:30μμ στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου
Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης). Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες.
Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά
από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης ‐ του Π.Κ
στις Βούτες και στο τηλ. 2810‐393143 (κ. Μ. Μανιδάκη).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
‐

Επισκευή αντλίας πυρόσβεσης, αποσύνδεση από το δίκτυο της αντλίας και παράδοση σε
πλήρη λειτουργία.

‐

Επισκευή, αποσυναρμολόγηση, επανατοποθέτηση αντλίας ύδρευσης και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.

‐

Αντλία ύδρευσης Q=60m3/hH=80mΣΥ n= 1.450 rpm χυτοσίδηρο κελύφη και πτερωτές, άξονας
χαλύβδινος πλήρης προμήθεια εγκατάσταση.

‐

Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 50HP/1.457rpm.

‐ Αντικατάσταση ρουλεμάν κινητήρα
50ΗΡ/1457rpm.
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‐

Νέος ηλεκτροκινητήρας 50ΗΡ 400V/1.457rpm

‐

Αντικατάσταση υπάρχοντος διακόπτη φορτίου με νέο 70/100 με τα ρελέ‐θερμικά‐επαφές
αποσύνδεση και επανατοποθέτηση κινητήρα.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες τις
εργάσιμες ημέρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από 08.00 πμ έως 15.00 μμ, στο τηλ. 2810393127 (κ. Χαρ.
Κυριακάκης)
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
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