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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’
ευθείας ανάθεσης, στην ετήσια συντήρηση των 23 θαλάμων σταθερής θερμοκρασίας του Τμήματος
Βιολογίας της ΣΘΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης προϋπολογισμένης δαπάνης 4.500,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος
οικον. έτους 2017 και συγκεκριμένα το έργο 2014ΣΕ54600068. Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:
17REQ006154496 2017-05-09, εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 17REQ006192561 2017-05-16. Απόφαση
έγκρισης δαπάνης με αρθ. πρωτ. 6225/15-5-2017 ορθή επανάληψη 23-5-2017 και ΑΔΑ 6ΒΓΗ469Β7ΓΟ06.
Η παραπάνω προμήθεια θα γίνει με τους όρους που περιγράφονται στο Παράρτημα
(«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ήταν σύμφωνες με τις παραπάνω προδιαγραφές.
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 (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τεχνικές πληροφορίες :
κ. Στέφανος Παπαδάκης, τηλ. 2810 394425, stefpap@biology.uoc.gr .
Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης Ι - του Π.Κ
στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393134 (Ι. Τσαγκαράκης).
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερομένους μέχρι και την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 και
ώρα 13:30 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου

Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης Ι, γραφ. 109). Οι προσφορές πρέπει να είναι
σφραγισμένες και θα πρέπει να αναγράφεται και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ή /και τέλεσης
των εργασιών ο οποίος περιγράφεται στο Παράρτημα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 στις 13:40.
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Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας
α.α.

Παναγιώτης Τσακαλίδης
Αναπληρωτής Πρύτανη
Πανεπιστημίου Κρήτης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 23 ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
(11 ψυκτικοί, 7 θερμικοί & 5 βιοκλιματικοί θάλαμοι)
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
1. Έλεγχος συμπιεστών για την ψυκτική τους ικανότητα
2. Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων, βαλβίδων, θερμοστατών πιεζοστατών και λοιπών
εξαρτημάτων
3. Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού.
4. Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων, ρελλέ, συσφίξεις καλωδίων, ασφαλειών και άλλων ηλεκ/κών
εξαρτημάτων
5. Καθαρισμός συμπυκνωτών ψυκτικών μονάδων
Αυτές οι εργασίες χρειάζεται να γίνουν δύο φορές το χρόνο: η πρώτη με την έναρξη της σύμβασης
συντήρησης και η δεύτερη μετά από 6 μήνες.
Επίσης, κάθε φορά που παρουσιάζεται οποιοδήποτε πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τους
θαλάμους, θα ειδοποιείται ο ανάδοχος οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας, ο οποίος
οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα και να φροντίζει για την αποκατάσταση της λειτουργίας
τους.
Το Κόστος τυχόν υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις επισκευές, θα βαρύνουν το
Πανεπιστήμιο Κρήτης.

