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                                                                                     ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ζηο ΚΗΜΔΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Διεύθσνζη Σετνικών Τπηρεζιών 

Περιθερειακό Σμήμα Πάηρας 

Πληροθορίες: Δήμηηρα Ανδριακοπούλοσ 

E-mail: dandria@uop.gr  

Σηλ.:2610 326221 

 

           

                           Αρ. Πρωη.: 9595 

                                                                                                                                           

Πάηρα:     08 -12-2021        

 

ΠΡΟ : ΣΡΑΓΟΣΑΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ  –ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΙΓΩΝ 

- ΓΙΑ ΑΠΟΦΤΓΗ ΑΝΑΘΤΜΙΑΔΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΘΕΜΑ : «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εηδώλ ζην θηίξην (πξώελ Ννζειεπηηθή) ηνπ Παλ/κίνπ 

Πει/λήζνπ ζηε Πάηξα, γηα ηελ απνθπγή αλαζπκηάζεσλ πεηξειαίνπ ζην θιηκαθνζηάζην», 

εθηηκώκελνπ πνζνύ 2.938,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

(CPV 44316000-8 –ηδεξηθά είδε,  CPV 35111400-9- Δμνπιηζκόο ππξαζθάιεηαο) 

 

Η Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ / Πεξηθεξεηαθό Σκήκα Πάηξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ, 

Έρνληαο ππόςε : 

1) Σνλ Ν.4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ &Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κέρξη ζήκεξα. 

 

2) Σνλ Ν. 4782/2021(Φ.Δ.Κ. 36/Β΄/9-3-21), «Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη 

αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο 

πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

 

3) Σν ππ΄ αξηζκ. 4340/22-06-2021 αίηεκα ηεο ππεξεζίαο καο κε ΑΓΑΜ 

21REQ008795069, πνπ αθνξά ηελ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εηδώλ ζην θηίξην (πξώελ 

Ννζειεπηηθή) ηνπ Παλ/κίνπ Πει/λήζνπ ζηε Πάηξα, γηα ηελ απνθπγή αλαζπκηάζεσλ 

πεηξειαίνπ ζην θιηκαθνζηάζην». 

 

4) Σελ αξηζκ. 1/06-12-2021 Απόθαζε Πξπηαληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ, πλεδξίαζε 78
ε
 κε ΑΓΑ: Ψ76Β469Β7Γ-45Ω. 
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5) Σν γεγνλόο όηη ην ύςνο ηεο αλσηέξσ δαπάλεο είλαη εληόο ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνζηνύ 

ηεο πίζησζεο. 

 

6) Σελ ππ΄ αξηζκ. 9527/06-12-2021 Απόθαζε Αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ: 

6ΝΩ3469Β7Γ- 1Δ3,  ΑΓΑΜ: 21REQ009675753. 

 

7) Σελ έξεπλα αγνξάο πνπ πξνεγήζεθε ηεο παξνύζεο. 

Καιεί ηελ ελδηαθεξόκελε εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν 

ηεο παξνύζαο λα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εηδώλ ζην θηίξην 

(πξώελ Ννζειεπηηθή) ηνπ Παλ/κίνπ Πει/λήζνπ ζηε Πάηξα, γηα ηελ απνθπγή αλαζπκηάζεσλ 

πεηξειαίνπ ζην θιηκαθνζηάζην», ζύκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Σν θξηηήξην επηινγήο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

Η ηηκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εηδώλ ζην θηίξην (πξώελ 

Ννζειεπηηθή) ηνπ Παλ/κίνπ Πει/λήζνπ ζηε Πάηξα, γηα ηελ απνθπγή αλαζπκηάζεσλ 

πεηξειαίνπ ζην θιηκαθνζηάζην», αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνύ ησλ 2.370,00  € επξώ κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 24%, ήηνη 2.938,80 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 24%.  

ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α 
Ρεριγραφι  ειδϊν 

«Ρρομικεια» 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ρος/τα 

1 Φεγγιτϊν μεταλλικϊν μθχανοςταςίου  με 
περςίδεσ εξαεριςμοφ και ςίτα (αποξιλωςθ/ 
απομάκρυνςθ  παλαιϊν-πλιρθσ τοποκζτθςθ  
νζων και μερεμζτια-προςαεμογι ενόσ 
ανεμιςτιρα) 

Τεμ. 1 

2. Ρόρτα πυράντοχθ μονόφυλλθ  REI 120 διαςτ. 
(πλ. 98cm x  υψ.  215cm) μθχανοςταςίου 
(αποξιλωςθ –απομάκρυνςθ υφιςτάμενθσ, 
πλιρθσ τοποκζτθςθ νζασ και μερεμζτια) 

Τεμ. 1 

3. Μπάρεσ πανικοφ μονόφυλλθσ ι κυρίωσ φφλλου 
δίφυλλθσ πόρτασ (προμικεια και 
τοποκζτθςθ/μερεμζτια πλιρθσ λειτουργία 
ςυςτιματοσ) 

Τεμ. 4 

4.  Μπάρεσ πανικοφ δευτερεφοντοσ φφλλου 
δίφυλλθσ πόρτασ (προμικεια και 
τοποκζτθςθ/μερεμζτια πλιρθσ λειτουργία 
ςυςτιματοσ) 

Τεμ. 1 

5. Μθχανιςμόσ επαναφοράσ μονισ πόρτασ 
(προμικεια και τοποκζτθςθ/μερεμζτια πλιρθσ 
λειτουργία ςυςτιματοσ) 

Τεμ. 3 

6.  Μθχανιςμόσ επαναφοράσ  και προπορείασ 
δίφυλλθσ  πόρτασ (προμικεια και 
τοποκζτθςθ/μερεμζτια πλιρθσ λειτουργία) 

Τεμ. 1 

7. Ρόμολα για μπάρεσ (master) Τεμ. 4 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ- ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

Α) ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕ ΡΕΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΑ  
1. Αποξιλωςθ/απομάκρυνςθ τριϊν παλαιϊν μεταλλικϊν φεγγιτϊν. Ρρομικεια και 
τοποκζτθςθ τριϊν νζων μεταλλικϊν φεγγιτϊν (παράκυρα εξαεριςμοφ) ςτον χϊρο δεξαμενισ 
και  λεβθτοςτάςιο του  κτιρίου «πρϊθν Νοςθλευτικι»,  
2. Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςιτϊν ςτουσ μεταλλικοφσ φεγγίτεσ που κα καταςκευαςτοφν, 
απωκθτικϊν των εντόμων και ερπετϊν, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του παρακάτω 
ςκαριφιματοσ: 

 

 
3. Τοποκζτθςθ ανεμιςτιρα, διαμζτρου 30 εκ.  ςτον ζνα εκ των προβλεπόμενων 
φεγγιτϊν(χϊροσ δεξαμενισ). Το υλικό κα παραδοκεί από τθν υπθρεςία. Κατάλλθλθ 
διαμόρφωςθ ανοίγματοσ ςτον φεγγίτθ, τοποκζτθςθ-ςτερζωςθ του ανεμιςτιρα. 
Ρεριλαμβάνονται:  

 Πλα τα μεταλλικά μζρθ κα είναι βαμμζνα με αςτάρι μετάλλου κα χρϊμα μετάλλου 
ςε απόχρωςθ γκρι. 

 Η αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ των παλιϊν υλικϊν κακϊσ και θ επιςκευι και 
αποκατάςταςθ των τοιχωμάτων και τοποκζτθςθ των νζων, ϊςτε τα είδθ να 
παραδοκοφν ςε πλιρθ λειτουργία. 

 Η δαπάνθ αποξιλωςθσ και απομάκρυνςθσ των υφιςτάμενων καταςκευϊν. 

 Οι δαπάνεσ προμικειασ των φεγγιτϊν μετά του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ   
λειτουργίασ και όλων των απαιτοφμενων υλικϊν, μικροχλικϊν και εξαρτθμάτων 
εγκατάςταςθσ.  

 Οι δαπάνεσ όλων των μεταφορϊν και φορτοεκφορτϊςεων μζχρι τθν κζςθ τθσ 
τελικισ ενςωμάτωςθσ των υλικϊν.  

 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ και 
μθχανικϊν μζςων.  

 Οι δαπάνεσ εκτζλεςθσ όλων των αναγκαίων εργαςιϊν υποδομισ για τθν ςτιριξθ 
(πάκτωςθ) ςε οποιοδιποτε δομικό ςτοιχείο του κτιρίου. 

 Οι δαπάνεσ πλιρωςθσ των κενϊν μεταξφ πλαιςίου και δομικϊν ςτοιχείων με 
τςιμεντοκονίαμα.  

 Οι δαπάνεσ τθσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ όλων των αναγκαίων οικοδομικϊν 
υλικϊν.  
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Β) ΡΥΑΝΤΟΧΗ ΘΥΑ  
ΡΟΜΗΘΕΙΑ &ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΡΥΑΝΤΟΧΗΣ ΘΥΑΣ (120 min),  
1.   Αποξιλωςθ/Απομάκρυνςθ υφιςτάμενθσ μεταλλικισ πόρτασ. 
2. Ρρομικεια και τοποκζτθςθ πυράντοχθσ μεταλλικισ πόρτασ ςτθν είςοδο του 
μθχανοςταςίου του κτιρίου «πρϊθν Νοςθλευτικι»  προσ αντικατάςταςθ τθσ παλαιάσ 
ςιδερζνιασ κφρασ, με ςκοπό τθν επιβράδυνςθ μετάδοςθσ τθσ πυρκαγιάσ για 120 λεπτά, 
ςτουσ χϊρουσ όπου βρίςκεται το κοινό, όπωσ και τθσ παρεμπόδιςθσ διάχυςθσ ςτο κτίριο 
ανακυμιάςεων πετρελαίου λόγω τθσ αεροςτεγοφσ τοποκζτθςισ τθσ.  
3. Η πρόβλεψθ πικανϊν ςυμπλθρωματικϊν καςϊν από κοιλοδοκοφσ, κατάλλθλθσ 
διάςταςθσ, κρίνεται αναγκαία για τθν τοποκζτθςθ τθσ  πυράντοχθσ κφρασ αφενόσ μεν για 
τθν ςτερζωςθ του πυράντοχου χωρίςματοσ επί ςτακεροφ άκρου, αφετζρου δε για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ πρόςκετθσ ςτθρίξεωσ, κακότι θ υποδομι τθσ υφιςτάμενθσ κφρασ δεν 
επαρκεί να φζρει τα φορτία τθσ νζασ  πυράντοχθσ μεταλλικισ κφρασ.  
Θα πρζπει να πλθροφνται οι κάτωκι προδιαγραφζσ:  

 Η επιλογι του χρϊματοσ τθσ κφρασ  κα γίνει μετά από ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία 
και κα είναι μονόφυλλθ, ανοιγόμενθ, χωρίσ περςίδεσ αεριςμοφ, κατάλλθλων 
διαςτάςεων, χωρίσ φεγγίτεσ ι\και ανοίγματα για πυράντοχουσ υαλοπίνακεσ, 
βιομθχανικισ παραγωγισ και τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ.  

 Κλάςθσ πυραντίςταςθσ REI 120 min όπου R θ ικανότθτα ανάλθψθσ φορτίου, Ε θ 
δομικι ακεραιότθτα και Ι θ κερμομονωτικι ικανότθτα,  

 Κάςα βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι.  

 Θυρόφυλλο καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ γαλβανιςμζνο χάλυβα 
(ψυχράσ εξελάςεωσ), βαμμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι.  

 Εξοπλιςμζνθ με όλα τα απαιτοφμενα ςυνδετικά υλικά και ειδικά τεμάχια 
(αρμοκάλυπτρα, γωνιακζσ ςυνδζςεισ, ςυνδετιρεσ, καλφπτρεσ, κλπ) για τθν άρτια και 
αιςκθτικι ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ, πλιρωσ εγκατεςτθμζνθ με τουσ 
μθχανιςμοφσ λειτουργίασ, ζτοιμθ προσ αςφαλι χριςθ και κανονικι λειτουργία.  

 
Η κφρα, αναλυτικά κα καταςκευαςτεί με βάςθ τισ κάτωκι τεχνικζσ προδιαγραφζσ :   

 Ενδεικτικά οι διαςτάςεισ τθσ  πυράντοχθσ κφρασ  που κα τοποκετθκεί είναι οι 

κάτωκι :  

              πλ. 98cm x  υψ.  215cm. 

  Θα διακζτει :  
-πιςτοποιθτικό ποιοτικοφ ελζγχου, κλάςθσ πυραντίςταςθσ και γενικϊσ ςυμμόρφωςθσ 

ςφμφωνα με το EN 1634-1 (Ευρωπαϊκό πρότυπο) με τισ απαιτιςεισ των 

αντίςτοιχωνκεςμοκετθμζνων Εκνικϊν και Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων, 

-αντίδραςθ ςτθν φωτιά κατά ΕΝ13501/1. Η ταξινόμθςθ των κυρϊν πυραςφάλειασ 

ακολουκεί τουσ παρακάτω κωδικοφσ : Α1 (μθ αναφλζξιμο προϊόν που δεν παράγει καπνό ι 

καιόμενα ςωματίδια), κατθγορία si (προϊόν με μικρι ι μθδενικι ζκλυςθ καπνοφ) και 

κατθγορία d0 (μθδενικι παραγωγι αιωροφμενων μικροςωματιδίων),  

-αντοχι ςτθν φωτιά κατά ΕΝ13501/2 (θ αντοχι των κυρϊν ςτθν φωτιά ςφμφωνα με το 

ΕΝ13501/2 ταξινομείται από τον κωδικό REI),  

-επικυρωμζνο παραςτατικό προμικειασ υλικοφ (πχ δελτίου αποςτολισ, πιςτοποίθςθ υλικοφ 

από διαπιςτευμζνο φορζα) ςτον οποίο κα αναγράφεται ο τφποσ του ςυγκεκριμζνου 

κουφϊματοσ και ότι πλθροί πυραντίςταςθ 120min,  

  Κάςςα ατςάλινθ, πάχουσ 2,0 mm, γαλβανιςμζνθ και περαςμζνθ με αςτάρι και 
θλεκτροςτατικά βαμμζνθ, με 6 εντοιχιςμζνεσ λάμεσ, 

  Ελαςτικό θχομονωτικό λάςτιχο και κερμοδιογκοφμενθ ταινία 28 χιλ (για τθν πλιρθ 
ςφράγιςθ τθσ πόρτασ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ), ι ελαςτικι μαςτίχα, ταινία 
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καπνοςτεγανότθτασ (για ςτεγανοποίθςθ από καπνό και πτθτικά αζρια), 
τοποκετοφμενο ςε ειδικά διαμορφωμζνθ εςοχι (αυλάκι) περιμετρικά τθσ κάςςασ,  

 Οδθγοφσ ςυναρμολόγθςθσ ςτισ γωνίεσ και κατωκάςι ι αποςτάτου αν απαιτείται, 

  Με δφο ατςάλινουσ μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου εκ των οποίων ο ζνασ ζχει ρουλεμάν 
για κατακόρυφθ ρφκμιςθ και ο άλλοσ φζρει ελατιριο επαναφοράσ για αυτόματο 
κλείςιμο τθσ πόρτασ (υποχρεωτικό ςε πυράντοχεσ πόρτεσ), 

 Θυρόφυλλο τφπου sandwich από θλεκτρογαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 0,8 
χιλ. με εςωτερικι γζμιςθ από πυράντοχα υλικά υψθλισ πυκνότθτασ (πχ 
πετροβάμβακασ), βάρουσ τουλάχιςτον 150kg/m3, πάχουσ 60 χιλ., με περιμετρικό 
πλαίςιο και ενδιάμεςεσ νευρϊςεισ (ενιςχφςεισ) από κλειςτζσ χαλφβδινεσ διατομζσ,  

 Εςωτερικι θχοκερμομόνωςθ από ορυκτοβάμβακα - κατάλλθλθσ πυκνότθτοσ και 
πάχουσ για πυραντίςταςθ 120 λεπτϊν - με ςυνδετικό υλικό αποτελοφμενο από 
ορυκτζσ κόλλεσ (όχι φαινολικζσ ρθτίνεσ),  

 Με εξωτερικι επζνδυςθ, εκατζρωκεν του ςκελετοφ, από μονοκόμματα φφλλα 
γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ ελάχιςτου πάχουσ 2,0 χιλ ι κατάλλθλου για 
πυραντίςταςθ 120 λεπτϊν,  

   Ρείρουσ αςφαλείασ (και ςτακερό ζμβολο ςτθν πλευρά των μεντεςζδων),  

 Χαλφβδινθ πυράντοχθ κλειδαριά, διπλισ αςφάλιςθσ, πλιρθσ, με κφλινδρο τφπου 
yale και κλειδί οποιουδιποτε τφπου - τθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ,  

 Χαλφβδινα πυράντοχα πόμολα αςφαλείασ (χειρολαβζσ) και επιςτόμια 
πυραςφαλείασ,  

  Μθχανιςμό αυτόματθσ επαναφοράσ (ςοφςτα) πυραςφαλείασ , Ηλεκτρομαγνιτεσ 
ςυγκράτθςθσ κυροφφλλου, τοίχου, εφ' όςον  απαιτοφνται,  

 Η τοποκζτθςθ κα εκτελεςτεί  ςφμφωνα με τθν μελζτθ, τισ αντίςτοιχεσ ιςχφουςεσ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ, ςε οποιαδιποτε κζςθ του 
ζργου.  

 
Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται:  

 Η δαπάνθ αποξιλωςθσ και απομάκρυνςθσ τθσ υφιςτάμενθσ ςυμβατικισ μεταλλικισ 
κφρασ. 

 Οι δαπάνεσ προμικειασ τθσ κφρασ πυραςφαλείασ μετά του απαιτοφμενου 
εξοπλιςμοφ λειτουργίασ και πυραςφαλείασ (βαςικοφ και προαιρετικοφ), 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των θλεκτρομαγνθτϊν ςυγκράτθςθσ κυροφφλλου. 

  Οι δαπάνεσ προμικειασ όλων των απαιτοφμενων υλικϊν, μικροχλικϊν και 
εξαρτθμάτων εγκατάςταςθσ.  

 Οι δαπάνεσ όλων των μεταφορϊν και φορτοεκφορτϊςεων μζχρι τθν κζςθ τθσ 
τελικισ ενςωμάτωςθσ τθσ κφρασ ςτο ζργο.  

 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ και 
μθχανικϊν μζςων.  

 Οι δαπάνεσ εκτζλεςθσ όλων των αναγκαίων εργαςιϊν υποδομισ για τθν ςτιριξθ 
(πάκτωςθ) τθσ κάςςασ τθσ κφρασ ςε οποιοδιποτε δομικό ςτοιχείο του κτιρίου 
(καταςκευι ψευτόκαςςασ κατάλλθλθσ διατομισ από γαλβανιςμζνο χάλυβα, 
ενίςχυςθ υφιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με ςτραντηαριςτά βαρζωσ τφπου κλπ).  

 Οι δαπάνεσ πλιρωςθσ του κενοφ μεταξφ κάςςασ και δομικϊν ςτοιχείων με 
τςιμεντοκονίαμα των 600kg τςιμζντου (αριάνι).  

 Κάκε δαπάνθ που, ζςτω και εάν δεν κατονομάηεται ρθτά, είναι απαραίτθτθ για τθν 
ζντεχνθ και πλιρθ εγκατάςταςθ και παράδοςθ τθσ κφρασ πυραςφαλείασ ςε πλιρθ 
και κανονικι λειτουργία, με όλα τα απαιτοφμενα εξαρτιματα αυτϊν πλιρωσ 
τοποκετθμζνα και ρυκμιςμζνα.  

  Οι δαπάνεσ τθσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ όλων των αναγκαίων οικοδομικϊν 
υλικϊν.  
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Γ) ΜΡΑΕΣ ΡΑΝΙΚΟΥ  
ΡΟΜΗΘΕΙΑ &ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΜΡΑΩΝ ΡΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ Ή ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ  
ΡΟΤΕΣ 
Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια/τοποκζτθςθ μπάρασ πανικοφ εςωτερικά, χειρολαβισ 
(χεροφλι) εξωτερικά με κφλινδρο αςφαλείασ και τοποκζτθςθ μθχανιςμοφ επαναφοράσ 
(ςοφςτα) τφπου yale βαρζωσ τφπου και προπορείασ. Πλεσ οι μπάρεσ κα φζρουν κλειδαριά 
master.   
Τεχνικζσ απαιτιςεισ: 
1. Μπάρες Πανικού. Ρρομικεια, τοποκζτθςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. Οι μπάρεσ 
πανικοφ εςωτερικά, κα φζρουν χειρολαβι (χεροφλι) εξωτερικά με κφλινδρο αςφαλείασ. Οι 
μπάρεσ κα είναι ενδεικτικοφ τφπου CISA ι άλλου εγκεκριμζνου με μαφρα μπράτςα 
καικόκκινθ ι αςθμί λαβι. Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι μικρορυκμίςεισ των κυρϊν για τθν 
ςωςτι λειτουργία τουσ μετά τθν τοποκζτθςθ του όλου ςυςτιματοσ, όπωσ και οποιαδιποτε 
μικροεπιςκευι απαιτθκεί για τθν καλι λειτουργία. Πλεσ οι ςχετικζσ εργαςίεσ κα 
εκτελεςτοφν ζντεχνα και αφοροφν πλιρωσ περαιωμζνεσ καταςκευζσ ςυμπλθρωμζνων και 
τυχόν μικρουλικϊν όπωσ κλάπεσ που κα απαιτθκοφν. Θα φζρουν κλειδαριά master ι 
κλειδαριά master με αντίκρυςμα αντίςτοιχα οι μονζσ-διπλζσ. Οι διπλζσ μπάρεσ κα φζρουν 
και ςφρτθ πάκτωςθσ πάνω κάτω.  Ρεριλαμβάνονται οι αποκαταςτάςεισ ηθμιϊν που πικανόν 
προκλθκοφν. 
2. Μθχανιςμόσ επαναφοράσ. Ενδεικτικοφ τφπου CIZA ι άλλου εγκεκριμζνου. Ρεριλαμβάνεται 
θ προμικεια, τοποκζτθςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία των μθχανιςμϊν, με τθν 
δυνατότθτα  ρυκμιηόμενθσ δφναμθσ κλειςίματοσ για μζτριεσ ι βαριζσ αλουμινόπορτεσ : ΕΝ 
2-ΕΝ 4 από 50-85 κιλά με επιλογζα πρωτοπορίασ για τισ δίφυλλεσ πόρτεσ. Επίςθσ 
περιλαμβάνονται και οι αποκαταςτάςεισ ηθμιϊν που ενδεχόμενα προκλθκοφν 
3. Μθχανιςμόσ προπορείασ. Ρρομικεια και τοποκζτθςθ παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία 
μθχανιςμοφ προπορείασ ςτθν  διπλι κφρα, που κα είναι ενδεικτικοφ τφπου ciza, 
ανοξείδωτοσ. Επίςθσ περιλαμβάνονται και οι αποκαταςτάςεισ ηθμιϊν που ενδεχόμενα 
προκλθκοφν. 
Γενικότερα.  

 Τα ανοίγματα που πικανόν προκφψουν με τθν τοποκζτθςθ των νζων εξαρτθμάτων, 
κα κλειςτοφν με ειδικά εξαρτιματα, με δαπάνθ του αναδόχου και χωρίσ επιπλζον 
χρζωςθ προμικειασ και τοποκζτθςθσ των υλικϊν. 

 Οι δαπάνεσ όλων των μεταφορϊν και φορτοεκφορτϊςεων μζχρι τθν κζςθ τθσ 
τελικισ ενςωμάτωςθσ των υλικϊν  ςτο ζργο. 

  Οι δαπάνεσ προμικειασ όλων των απαιτοφμενων υλικϊν, μικροχλικϊν και 
εξαρτθμάτων εγκατάςταςθσ.  

 
Λοιποί όροι 

 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν 

κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ε. Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 

διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, 

οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/16. 

 Πλεσ οι εργαςίεσ πρζπει να εκτελεςτοφν με όλουσ τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ 

επιςτιμθσ βάςει των παραδεδεγμζνων ειδικϊν κανονιςμϊν (Ελλθνικι Νομοκεςία, 

διεκνείσ κανονιςμοί, διεκνείσ πιςτοποιιςεισ  και εγκρίςεισ, κλπ) και με τθν ζγκριςθ 

τθσ επίβλεψθσ. 

 Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ζντεχνα και αφοροφν πλιρωσ περαιωμζνεσ 

καταςκευζσ και κα ςυμπλθρϊνονται από τυχόν μικρουλικά που τυχόν απαιτθκοφν 

βάςει των παραδεδεγμζνων ειδικϊν κανονιςμϊν και τθν ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ. 

 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να φροντίςει για τθν τιρθςθ των κανόνων 
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αςφαλείασ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν. 

  Οι χϊροι κα παραδοκοφν κακαροί από μπάηα, χωρίσ άχρθςτα υλικά, κλπ. 

 Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ διάκεςθσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, βοθκθτικοφ 

εξοπλιςμοφ και μθχανικϊν μζςων.  

 Ρεριλαμβάνεται κάκε δαπάνθ που, ζςτω και εάν δεν κατονομάηεται ρθτά, είναι 
απαραίτθτθ για τθν ζντεχνθ και  εγκατάςταςθ και παράδοςθ των ειδϊν ςε πλιρθ 
λειτουργία περαιωμζνων καταςκευϊν ςυμπλθρωμζνων και από τυχόν μικρουλικά 
που κα απαιτθκοφν βάςει των παραδεδεγμζνων ειδικϊν κανονιςμϊν και με τθν 
ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ.  

 
 

Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηειεζηνύλ κε όινπο ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο 

βάζεη ησλ παξαδεδεγκέλσλ εηδηθώλ θαλνληζκώλ (Διιεληθή Ννκνζεζία, δηεζλείο θαλνληζκνί, 

δηεζλείο πηζηνπνηήζεηο θαη εγθξίζεηο, θιπ) θαη κε ηελ έγθξηζε ηεο επίβιεςεο, ζε ρξόλν ώζηε 

λα κελ επεξεάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θηηξίνπ . 

Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο είλαη γηα 120 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο. 

 

Ο ζπκκεηέρσλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο, πξέπεη λα ππνβάιιεη έγγραθη προζθορά ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν (πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ ν ηίηινο ηεο παξνρήο 

ππεξεζίαο) ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε:  

 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  

Πεξηθεξεηαθό Σκήκα Πάηξαο 

Γηεύζπλζε: Θενηνθνπνύινπ 3-5, Κνπθνύιη 

Σ.Κ 26334, Πάηξα 

Αξκόδηα : Γήκεηξα Αλδξηαθνπνύινπ, ηει. Δπηθνηλσλίαο: 2610 326221, e-mail: 

dandria@uop.gr  

 

Δλαιιαθηηθή πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή.    

 

Καηαληκηική ημερομηνία σποβολής προζθοράς είναι η  15 /12/2021 ημέρα  Σεηάρηη       

και  ώρα  13:00 μ.μ          .  

 

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 σποβάλλεηαι  

από ηον ζσμμεηέτονηα: 

 

1. Τπεύθσνη δήλωζη (από λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο ) όπνπ αλαγξάθεη ηα 

εμήο : 

 

α. Πιεξώ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηνπο 

ζρεηηθνύο όξνπο ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ζύκθσλα κε ηνλ 

αλσηέξσ πίλαθα  

β. Γελ ζπληξέρνπλ ιόγνη απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016, ε ζπκκεηνρή κνπ δε δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο 

ζπκθεξόλησλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016, θαη δελ έρσ αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/2016 θαη  

γ. Λακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ 

εθόζνλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο. 

 

Δπηπιένλ ππνβάιιεηαη :  

mailto:dandria@uop.gr
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2. Οικονομική προζθορά όπνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 

ππόδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ. 

 

Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑΔ:0000-0400-0410,0412 κε ηίηιν «Ακνηβέο ηερληθώλ πνπ 

εθηεινύλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία» (CPV 50850000-8 

Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο επίπισλ), ηνπ Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021. 

 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθό έληαικα θαηόπηλ έθδνζεο ζρεηηθώλ 

παξαζηαηηθώλ-δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα 

επηηξνπή παξαιαβήο  θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη κέρξη ζήκεξα. Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη εθάζηνηε λόκηκεο θξαηήζεηο. 

 

      Η Αν Προϊζηαμένη                                                                         

Δ/νζης Σετ/κών Τπηρεζιών 

 

                         
 

οθία ηασροπούλοσ 

                          Πολ/κός Μητ/κός Π.Ε. 
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                               ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

α/α ΡΕΙΓΑΦΗ 
 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ Συνολικι τιμι χωρίσ 
Φ.Ρ.Α……% 

Συνολικι τιμι με Φ.Ρ.Α……% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 ΤΙΜΗ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ       Αρικμθτικϊσ: ………………………..€ 
                                 
               Ολογράφωσ: ………………………………………………………………………………………….€ 
 

 

Τπνγξαθή /ζθξαγίδα ζπκκεηέρνληα  

 

«   Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εηδώλ ζην θηίξην (πξώελ Ννζειεπηηθή) ηνπ Παλ/κίνπ Πει/λήζνπ ζηε Πάηξα, γηα 

ηελ απνθπγή αλαζπκηάζεσλ πεηξειαίνπ ζην θιηκαθνζηάζην » 




