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πλζον ςυμφζρουςα προςφορά μόνο βάςει τιμισ
Το Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
Το υπ’αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμζνο αίτθμα δαπάνθσ,
Τθν υπ’αρ. πρωτ. 822/07.02.2019 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ:Ψ6ΠΣ469ΗΞΣ-ΥΩΟ).
1. Αντικείμενο
Αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ είναι οι εργαςίεσ μετατροπισ του πίνακα ςε ςφςτθμα που
κα φζρει ςιμα CE και κα αποτελείται από ζξι (6) inverter τα οποία κα ελζγχονται από ζνα λογικό
ελεγκτι (PLC) ςε λειτουργία κυκλικισ εναλλαγισ του όλου ςυςτιματοσ και κα αποτυπϊνεται ςε
οκόνθ αφισ από τθν οποία κα γίνονται οι χειριςμοί. Το ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει τθν
δυνατότθτα να ελζγχεται απομακρυςμζνα. Με το νζο ςφςτθμα κα πρζπει να επιτυγχάνεται:
ζλεγχοσ τθσ άνω δεξαμενισ με θλεκτρόδια και πίνακα και μεταφορά δεδομζνων ςτο
αντλιοςτάςιο για τον ζλεγχο τθσ ςτάκμθσ τθσ δεξαμενισ,
ζλεγχοσ τθσ κεντρικισ δεξαμενισ με θλεκτρόδια και πίνακα και μεταφορά δεδομζνων
ςτο αντλιοςτάςιο για τον ζλεγχο τθσ ςτάκμθσ τθσ δεξαμενισ,
ζλεγχοσ κεντρικοφ αγωγοφ αναρρόφθςθσ με αιςκθτιρα για τθ μθ ζλλειψθ νεροφ.
Το ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει:
δυνατότθτα λειτουργίασ με χρονοδιακόπτθ (χωρίσ αλλαγι του γενικοφ διακόπτθ),
δυνατότθτα χειροκίνθτθσ λειτουργίασ των αντλιϊν για τισ δοκιμζσ,
εγγφθςθ ενόσ ζτουσ.
Αναλυτικά οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν:
1. Αποξιλωςθ όλων του παλαιοφ inverter και διατάξεων παλαιοφ PLC (Σθμειϊνεται για
διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων ότι το υπάρχον ςφςτθμα που χριηει άμεςθσ
μετατροπισ, αποτελείται από ζνα (1) inverter και ζξι (6) ρελζ λειτουργίασ μζςω PLC).
2. Αποξιλωςθ παλαιάσ διάταξθσ ελζγχου ςτάκμθσ υγρϊν και εγκατάςταςθ νζασ.
3. Εγκατάςταςθ 6 νζων inverter 15KW.
4. Εγκατάςταςθ νζου PLC.
5. Τροποποίθςθ των θλεκτρικϊν διατάξεων για τθν ομαλι λειτουργία του νζου ςυςτιματοσ.
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6. Τοποκζτθςθ των θλεκτρολογικϊν υλικϊν του πίνακα.
7. Προγραμματιςμό λειτουργίασ των νζων inverter.
8. Προγραμματιςμό λειτουργίασ των αντλιϊν ςτα επικυμθτά επίπεδα.
9. Εγκατάςταςθ νζου ελεγκτι πίεςθσ.
2. Τόποσ Εργαςιών-Χρόνοσ Παράδοςησ
Η ανακαταςκευι-μετατροπι του θλεκτρικοφ πίνακα κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο
ςε 30 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ωσ τόποσ εργαςιϊν ορίηεται το κεντρικό
αντλιοςτάςιο Ο.Λ.Η.ΑΕ ςτο Ηράκλειο Κριτθσ.
3. Προχπολογιςμόσ

4. Δικαίωμα Συμμετοχήσ

δεια Ηλεκτρολόγου Α
Ειδικότθτασ

5. Τόποσ και χρόνοσ υποβολήσ προςφορών
-

-

6. Περιεχόμενο προςφοράσ
Κάκε οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του, επί ποινή αποκλειςμοφ:
1. Άδεια Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότθτασ ι ανϊτερθ, για το άτομο που κα πραγματοποιιςει τισ
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ.
2. Συμπλθρωμζνο το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που επιςυνάπτεται.
3. Ενθμερωμζνθ υπεφθυνη δήλωςη του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2
του άρκρου 79 του Ν.4412/2016, όπου κα δθλϊνεται ότι:
i.

δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016
για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν,
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ii.

πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ,

7. Ιςχφσ των Προςφορών

8. Διαδικαςία διενζργειασ Διαγωνιςμοφ
-

-

9. Κατακφρωςη διαγωνιςμοφ – Υπογραφή ςφμβαςησ

10. Παραλαβή - Πληρωμή
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Οι πλθρωμζσ υπόκειται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ:
-0,06% υπζρ Α.Ε.Π.Π. και 0,06% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ςφμφωνα με τα Άρκρα 350 & 375 του Ν.4412/2016
(πλζον Χαρτοςιμου και ΟΓΑ Χαρτοςιμου 3,2%)
11. Ιςχφουςεσ διατάξεισ

-

αυτιν, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ.
12. Διευκρινήςεισ
-
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Πίνακασ οικονομικισ Προςφοράσ
Περιγραφή

Σφνολο (€)

Ανακαταςκευι-μετατροπι του θλεκτρικοφ
πίνακα

Στισ παραπάνω τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
Η παροφςα προςφορά ιςχφει για 60 θμζρεσ.
Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα.
Ο Προςφζρων
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