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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
∆ιεύθυνση: Κτίριο ∆ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα 

Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 

FAX: 2681076404 

Πληροφορίες: Βασιλική Φραγκάκη 

Email: vfragaki@teiep.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση και 
αντικατάσταση στοιχείων Συστήµατος Αδιάλειπτης Ισχύος (UPS) 
της εταιρείας ΑΒΒ (µοντέλο EATON POWERWARE), που βρίσκεται 
εγκατεστηµένο στο Κέντρο ∆ικτύων του Ιδρύµατος, και την 
αντικατάσταση 32 εξωτερικών µπαταριών που συνοδεύουν το 
σύστηµα ως υποστήριξή του.» 

Σχετ.: Η µε αρ. πρωτ. Φ.23/3336/07.07.2014 Απόφαση του Προέδρου του 
ΤΕΙ Ηπείρου, µε Α∆Α: 7ΝΗΨ4691ΟΙ-Γ10. 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, το ΤΕΙ Ηπείρου προσκαλεί τους 
ενδιαφερόµενους να καταθέσουν προσφορές για την συντήρηση και αντικατάσταση 
στοιχείων Συστήµατος Αδιάλειπτης Ισχύος (UPS) της εταιρείας ΑΒΒ (µοντέλο 
EATON POWERWARE), που βρίσκεται εγκατεστηµένο στο Κέντρο ∆ικτύων του 
Ιδρύµατος, και την αντικατάσταση 32 εξωτερικών µπαταριών που συνοδεύουν το 
σύστηµα ως υποστήριξή του (οι νέες µπαταρίες θα είναι τουλάχιστον 80 Ah η κάθε 
µπαταρία). 
Η συνολική εργασία θα αποκαταστήσει την οποιαδήποτε βλάβη ή πρόβληµα που θα 

παρουσιαστεί κατά την συντήρηση του εν λόγω εξοπλισµού και θα εγγυηθεί την 

οµαλή επαναλειτουργία του συστήµατος αυθηµερόν.  

Ο εξοπλισµός να προσφέρεται µε εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. 

Προϋπολογιζόµενη δαπάνη της συντήρησης και αντικατάστασης στοιχείων 

Συστήµατος Αδιάλειπτης Ισχύος (UPS) είναι τα #7.000# €, εκ των οποίων τα #6.000# 

€ θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 1436 και τα #1.000# € θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0884, του 

τακτικού προϋπολογισµού του ΤΕΙ Ηπείρου. Το κριτήριο επιλογής είναι η χαµηλότερη 

τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές µε 

βάση τις παραπάνω σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Η προσφορά κατατίθεται πρωτότυπη σε σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει τις 
ενδείξεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθµό πρωτοκόλλου της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ηµεροµηνία διενέργειας, στοιχεία 
Παραλήπτη και πλήρη στοιχεία Αποστολέα – Συµµετέχοντα). 
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Μέσα σε σφραγισµένο φάκελο θα περιέχονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής, οι 
τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά, χωρίς να απαιτούνται χωριστοί 
φάκελοι για το καθένα. 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 

1) Άδεια ηλεκτρολόγου - εγκαταστάτη. 
Τεχνικές Προδιαγραφές:  
Συντήρηση και αντικατάσταση στοιχείων Συστήµατος Αδιάλειπτης Ισχύος ( UPS ) της 

εταιρείας ΑΒΒ  ( µοντέλο EATON POWERWARE ), που βρίσκεται εγκατεστηµένο στο 

Κέντρο ∆ικτύων του Ιδρύµατος. 

Αντικατάσταση 32 εξωτερικών µπαταριών που συνοδεύουν το σύστηµα ως 

υποστήριξή του ( οι νέες µπαταρίες θα είναι τουλάχιστον 80 Ah η κάθε µπαταρία). 

Η συνολική εργασία θα αποκαταστήσει την οποιαδήποτε βλάβη ή πρόβληµα που θα 

παρουσιαστεί κατά την συντήρηση του εν λόγω εξοπλισµού και θα εγγυηθεί την 

οµαλή επαναλειτουργία του συστήµατος αυθηµερόν. 

Ο εξοπλισµός να προσφέρεται µε εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. 

Οικονοµική προσφορά: 
Η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει τη συνολική τιµή της προσφοράς (ολογράφως 
και αριθµητικώς), το ποσοστό ΦΠΑ και το χρόνο ισχύος της προσφοράς, καθώς και 
το χρόνο παράδοσης (Σηµ.: στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται όλες οι 
νόµιµες κρατήσεις). 
Κατάθεση µειοδοτικών προσφορών: 
Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να καταθέτουν αυτοπροσώπως ή να αποστέλλουν µε 
οποιανδήποτε τρόπο (εταιρεία ταχυµεταφορών ή ταχυδροµείο κ.λ.π.) τις προσφορές 
τους, µε την προϋπόθεση αυτές να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από το ΤΕΙ 
Ηπείρου µέχρι και την Τρίτη 15.07.2014 και ώρα 13.00 µ.µ. από το ΤΕΙ Ηπείρου – 
Τµήµα Προµηθειών και Περιουσίας, διεύθυνση: Κτίριο ∆ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, 
ΤΚ 47100, Άρτα. Οι προσφορές που θα υποβληθούν µετά την καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και θα επιστρέφονται στους 
προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Αποσφράγιση προσφορών: 
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Τρίτη 15.07.2014 και ώρα 13.00, στο Κτίριο 
∆ιοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου, Γέφυρα Αράχθου, Άρτα. Η παρουσία των 
συµµετεχόντων είναι επιθυµητή αλλά όχι υποχρεωτική.  
Πληροφορίες: 
Τµήµα Προµηθειών και Περιουσίας, τηλέφωνα 2681050005, 2681050024, και Κέντρο 
∆ικτύων ΤΕΙ Ηπείρου, τηλέφωνο 2681050500. 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραµµατεία Προέδρου, Αναπληρωτών 

Προέδρων και Γραµµατέα του ΤΕΙ Ηπείρου. 
2. Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και 

Πρωτοκόλλου. (Πίνακας Ανακοινώσεων). 
3. Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας. 
4. Τµήµα Προϋπολογισµού και ∆απανών. 
 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
 
 
 

Ευριπίδης Γλαβάς 
Καθηγητής 

 

 


