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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Μυτιλήνη, 18.09.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προβεί στην Ανάθεση της Επισκευής UPS
Powerscale 20 kVA μηχανογραφικού κέντρου Μονάδας Σύρου, σύμφωνα με τη συνημμένη στο
Παράρτημα 1 Τεχνική έκθεση. Το συνολικό ύψος της προαναφερόμενης δαπάνης ανέρχεται στο
ποσό των 5.000,00 (πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%,
και θα καλυφθεί από τον ΣΑΕ 2014ΣΕ54600039 του ΠΔΕ του Ιδρύματος του οικ. έτους 2020 και
αφορά τα εξής CPV:

Είδος – Περιγραφή υπό προμήθεια
και εγκατάσταση ειδών
Επισκευή UPS Powerscale 20kVA
μηχανογραφικού κέντρου
Μονάδας Σύρου

Κωδικός CPV

Ονομασία CPV

50532000-3

Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης ηλεκτρικών
μηχανημάτων,
συσκευών και συναφούς
εξοπλισμού

Ανάλυση Προϋπολογισμού
Είδος – Περιγραφή υπό προμήθεια
και εγκατάσταση ειδών

Προϋπολογισμός
σε € προ ΦΠΑ

Συντελεστής
ΦΠΑ 24%

Προϋπολογισμός
σε € με ΦΠΑ

Επισκευή UPS Powerscale 20kVA
μηχανογραφικού κέντρου
Μονάδας Σύρου

4.032,26

967,74

5.000,00

Σύνολο

4.032,26

967,74

5.000,00

Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε, να καταθέσετε μέχρι και την Δευτέρα 05-10-2020 και ώρα 12:00 π.μ.,
την οικονομική σας προσφορά υπογεγραμμένη είτε με ηλεκτρονική αποστολή, είτε σε έντυπη μορφή,
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στα στοιχεία που δίδονται στις πληροφορίες που αφορούν την Πρόσκληση.

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από
Charalampos
Skianis

Επιπλέον, μαζί με την Οικονομική Προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε και τα επίσημα τεχνικά
έγγραφα των προσφερόμενων συστημάτων έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους πληρούν τις προδιαγραφές της συνημμένης Τεχνικής Έκθεσης.
Η προαναφερόμενη δαπάνη θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το
σύνολό της, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
τιμής, προ ΦΠΑ.
Σας ενημερώνουμε ότι, με βάση τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για να είναι δυνατή
η εισήγηση προς το Πρυτανικό Συμβούλιο για την έγκριση της ανάθεσης στον προσφέροντα την
οικονομικότερη προσφορά θα πρέπει, εφ’ όσον η προσφερόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη των 2.500€
πλέον του ΦΠΑ, να έχει προσκομισθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο Φορολογική και Ασφαλιστική
Ενημερότητα καθώς και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
Πληροφορίες επί της πρόσκλησης / Τεχνικών Προδιαγραφών:
Κυριάκος Ζερβουδάκης, τηλ. 22810-97043, e-mail: kyriakos@aegean.gr,
Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, τηλ. 22810-97042 e-mail: pkon@aegean.gr,
Kωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη 84100.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθ. Χαράλαμπος Σκιάνης

Επισυνάπτονται:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Τεχνική έκθεση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Τεχνική έκθεση
Έργο: “Επισκευή UPS Powerscale 20kVA
μηχανογραφικού κέντρου Μονάδας Σύρου”

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΡΟΥ

Τεχνική έκθεση

Υπάρχουσα κατάσταση
Το μηχανογραφικό κέντρο της μονάδας Σύρου υποστηρίζεται από παραλληλισμένες συσκευές
αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) τύπου Powerscale 20kVA. Η μία από αυτές με σειριακό αριθμό
P1S7025 παρουσίασε σφάλμα στο κύκλωμα φόρτισης. Μετά από προφορική επικοινωνία με τον
προμηθευτή και επιτόπιο έλεγχο από συνεργείο του διαπιστώθηκε ότι τα παρακάτω κυκλώματα και
εξαρτήματα πρέπει να αντικατασταθούν:

1) 1 τεμάχιο, POWERSCALE P1S 20kVA FANS Fan 24VDC 378m3/h 120x120x38 00-9389
2) 1 τεμάχιο, POWERSCALE P1S 20kVA PCB Booster/Inverter Filter PCB NW20060x1
Booster/Inverter Filter 04-1510

3) 1 τεμάχιο, POWERSCALE P1S 20kVA PCB Booster/Inverter/By-pass PCB NW24022x
Boost/Inv/By-pass 04-1512
Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Προτεινόμενη λύση
Αντικατάσταση των παραπάνω κυκλωμάτων και εξαρτημάτων και επανέλεγχος του συστήματος.

Προδιαγραφές – Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα παραπάνω τρία στοιχεία καινούρια και
αμεταχείριστα. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εκτελέσει τα παρακάτω:


Μεταφορά του προσφερόμενου εξοπλισμού στην πρώην Α’ Γυμνάσιο.



Θέση του UPS σε λειτουργία και πραγματοποίηση ελέγχων καλής λειτουργίας σε παραλληλία με

το δεύτερο UPS του μηχανογραφικού κέντρου.


Στην περίπτωση που διαγνωστούν περαιτέρω βλάβες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ομαλή
λειτουργία της συσκευής, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών κοστολογημένη έκθεση αναφέροντας τις απαραίτητες εργασίες και ανταλλακτικά που
απαιτούνται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του UPS.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση UPS Powerscale και ο
τεχνικός που θα πραγματοποιήσει την εργασία θα πρέπει να διαθέτει σχετική βεβαίωση.

Ο συντάκτης

Θεωρήθηκε, 5/8/2020

Κυριάκος Ζερβουδάκης

Ελένη Γουρνέλου

αναπλ. προϊστάμενος ΠΤΠΕ

αναπλ. προϊσταμένη

Σύρου

Περιφερειακής Δ/νσης Σύρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΠΡΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Μονάδας Σύρου, Τεχνική
Υπηρεσία, Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη 84100.
Οικονομική προσφορά του (Επωνυμία Υποψηφίου Αναδόχου):
………………………………………………………………………………………………………………..

Περιγραφή είδους/υπηρεσίες

Συνολική Τιμή
σε € προ ΦΠΑ

Συντελεστής
ΦΠΑ 24%

Συνολική
Τιμή σε € με
ΦΠΑ

Επισκευή UPS Powerscale 20kVA
μηχανογραφικού κέντρου
Μονάδας Σύρου
Σύνολο

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):
…………………………………………………………………………………………………………
Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης: 60 (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης.

(Τόπος /ημερομηνία)…………………………
Ο προσφέρων

Σφραγίδα και Υπογραφή

ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

