
                                                       
             

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή  οικονομικών προσφορών που αφορά την 
«Αποκατάσταση Βλάβης σε υπόγειο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. 
ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».
   
      Παρακαλούμε  όπως  μας  αποστείλετε  οικονομική  προσφορά  που  αφορά  την
«Αποκατάσταση Βλάβης σε υπόγειο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΟΑΕΔ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»,  αρμοδιότητας   Π.Δ.  ΗΠΕΙΡΟΥ  σύμφωνα  με  τις   πιο  κάτω  τεχνικές
προδιαγραφές.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 4.000,00€, αναλυόμενη ανά είδος
( CPV ) ως κάτωθι :

τύπος: έργο, CPV: 50000000-5 (κωδ. είδους: 08-000396) τιμή μονάδας καθαρό ποσό: 
4.000,00€, ΚΑΕ 0889.

Η  κατάθεση  της  σφραγισμένης  προσφοράς  πρέπει  να  γίνει  έως  την    Τετάρτη  
10/11/2021 και ώρα 12:00μμ.  , στην έδρα    του   Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3  ο  
Χλμ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ   στα   Ιωάννινα  , Τ.Κ.45500  , (τηλ:2651040858).  

Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες, θα αναγράφεται  
ξεχωριστά  το  κόστος  προ  και  πλέον  ΦΠΑ  και  τέλος  θα  σφραγίζεται  και  θα
υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι με  
πίστωση.    Υπεύθυνη  κ. Μπινάτση Μαρία.  

Σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 29 του Ν.  4782/2021,  πριν  την κατακύρωση της
ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην
Υπηρεσία μας,  κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης,  Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους
του  οικονομικού  φορέα,  σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου,  ή  σε  περίπτωση  νομικού
προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, ως απόδειξη για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
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Τεχνική Έκθεση των εργασιών «Αποκατάσταση Βλάβης σε υπόγειο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης 
του Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Τεχνική Έκθεση

Στις  κτιριακές  εγκαταστάσεις  του  Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.  ΟΑΕΔ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  3ο Χλμ.  Ε.Ο.  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  –
ΑΘΗΝΩΝ στα  Ιωάννινα  υπάρχει εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης. Το λεβητοστάσιο της είναι
εγκατεστημένο στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου του συγκροτήματος και με δίκτυο σωληνώσεων
τροφοδοτούνται οι υπόλοιποι χώροι του όπως εργαστήρια,  αίθουσες καθώς άλλες υπηρεσίες του
Οργανισμού.
Το  υφιστάμενο  σύστημα  κεντρικής  θέρμανσης,  είναι  ενεργό.  Όμως  κατά  καιρούς  προκύπτουν
βλάβες  οι  οποίες  χρήζουν  ΑΜΕΣΗΣ αποκατάστασης.  Η  συγκεκριμένη  βλάβη  προέκυψε  από
σπάσιμο  υπόγειου  αγωγού  μεταφοράς  νερού  με  το  οποίο  θερμαίνονται  τα  εργαστήρια  και  οι
αίθουσες διδασκαλίας 

Κατόπιν  των  ανωτέρω  και  προκειμένου  να  γίνει  οι  επισκευή  της  πρέπει  να  γίνουν  οι  κάτωθι
εργασίες:
 

1.  Αποκατάσταση:

Βλάβης σε τμήμα υπόγειου δικτύου κεντρικής θέρμανσης που συνδέει το κεντρικό λεβητοστάσιο
του Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με τους χώρους των εργαστηρίων και των αιθουσών.

 Πλακόστρωτου διέλευσης πεζών και 

2.  Αποκομιδή των μπαζών και καθαρισμός του χώρου.
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