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             Θεσσαλονίκη, 28.05.2020 

 

 

        Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  

 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Πληροφορίες : Γ. Τσακιρόπουλος, Ν. Ηλίου 

Τηλέφωνο  : 2310 891-252, 2310 891-233 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (30/20) 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 47/21.05.2020 απόφασης 

του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 230/28.05.2020 απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την 

έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή βλαβών στο σύστημα πυρανίχνευσης 

λεβητοστασίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. [CPV: 

35111000-5] 

 

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν (σε δύο αντίτυπα, ένα 

πρωτότυπο κι ένα αντίγραφο) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 

156, 2
ος

 όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 04.06.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

11:00 π.μ.  
Η κατάρτιση της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €1.600,00 + €384,00 (ΦΠΑ 

24%) = €1.984,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1439 του 

Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2020. 

 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής και με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί όλους τους 

απαιτούμενους όρους. 

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριάντα (τριάντα) ημερολογιακές ημέρες,  

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.                                                          

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του ν. 

4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.  

 

Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 

προσμετρούμενες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της κατακύρωσης που θα αποσταλεί από 

την υπηρεσία στον ανάδοχο. Ο ανωτέρω συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί 

βάσει των αναφερομένων στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

 

Ο τόπος παράδοσης των ειδών είναι οι χώροι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που θα 

υποδειχθούν. Τυχόν έξοδα μεταφοράς, βαρύνουν τον ανάδοχο.  
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Για τη μη εκτέλεση της σύμβασης ή τη μη εμπρόθεσμη παράδοση/εκτέλεση των ειδών/υπηρεσιών 

θα επιβάλλονται στον ανάδοχο  οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 203 και 207 του ν. 4412/2016 

κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’ αυτά διαδικασία. 

 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου (με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας) 

θα γίνει σε Ευρώ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και τον έλεγχο των προς 

προμήθεια ειδών, που θα πιστοποιείται από το Πρακτικό Παραλαβής της αρμόδιας Υπηρεσίας και 

εντός ενενήντα (90) ημερών από την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών νομίμων 

δικαιολογητικών. Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στo άρθρο 200 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα από την 

παράγραφο Ζ΄, υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/2013. 

 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου (Εγνατίας 156, 54636 Θεσ/νίκη)κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2310 891-233, fax: 2310 891-232, email: tprom@uom.gr). 

Πληροφορίες που αφορούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της πρόσκλησης δίνονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου, (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, 

τηλ.  2310891-252 κος Γεώργιος Τσακιρόπουλος, email: gtsakiro@uom.gr). 

 

Επίσης, η παρούσα πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και μέσω 

του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου  στη διεύθυνση  www.uom.gr/supplies. 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 

 
1) Προμήθεια ενός πίνακα ελέγχου ανιχνευτών εκρηκτικών/τοξικών αερίων κατάλληλο για 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο πίνακας θα φέρει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω διατάξεις και 

δυνατότητες:  

• Ψηφιακό μικροελεγκτή για τον πλήρη έλεγχο και λειτουργία του συστήματος.  

• Οθόνη με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις λειτουργίας και επιπλέον προγραμματιζόμενες 

ενδείξεις επιπέδου ανά αισθητήριο σε ποσοστό επί % LEL ή ppm.  

• Διάταξη τροφοδοσία με σύνδεση στο δίκτυο 230V και φορτιστή μπαταρίας. Θα φέρει 

κατάλληλο συσσωρευτή για πλήρη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για μεγάλο 

χρονικό διάστημα.  

• 4 αναλογικές εισόδους 4-20mA κατά τα σύγχρονα βιομηχανικά πρότυπα ελέγχου για 

ανιχνευτές εκρηκτικών ή τοξικών αερίων.  

• Διατάξεις ελέγχου σφαλμάτων μικροελεγκτή, τροφοδοσίας δικτύου, τροφοδοσίας εξόδων, 

φορτιστή μπαταρίας, καλωδίωσης, ανιχνευτών κτλ.  

• Τουλάχιστον 3 εξόδους επιπέδου συναγερμού προγραμματιζόμενες σύμφωνα με τις 

απατήσεις του χώρου. Τουλάχιστον μια έξοδο σφάλματος.  

 

2)  Προμήθεια 4 ανιχνευτών φυσικού αερίου βιομηχανικού τύπου με αναλογική έξοδο 4-20mA.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τις μονάδες διασύνδεσης 

με την κεντρική ή διευθυνσιοδοτούμενη πυρανίχνευση και την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 

απομόνωσης του δικτύου παροχής φυσικού αερίου.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ/ΤΜΧ € ΣΥΝΟΛΟ € 

1 Πίνακας 4 αναλογικών 
ανιχνευτών 4-20mA  

1 560 560 

2 Ανιχνευτής αναλογικός 4-
20mA φυσικού αερίου  

 

4 260 1.040 

 ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.600 

ΦΠΑ 24% 384 

ΣΥΝΟΛΟ 1.984 

 

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.984,00 ευρώ με το ΦΠΑ 24%. 

Απαιτούμενος χρόνος προμήθειας: δέκα ημερολογιακές ημέρες 

Θα δοθεί γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών. 
 

 

 

Ο συντάξας 

 

 

Τσακιρόπουλος Γεώργιος 

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός 

Υπολογιστών, Msc 
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