
Χρήστης: Anonymous Φορέας:

Επιστροφή

Αναζήτηση Διαβουλεύσεων Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας-προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (επίπλων & λοιπού ξενοδοχειακού εξ

Δημοσιεύθηκε 20/01/2021 Τελευταία ανανέωση Ημ/νία Λήξης 04/02/2021

Μοναδικός Κωδικός 21DIAB000015132

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Κοζάνη, 

Αρ. Πρωτ.: 20-01-2021

2583

Προς :

Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Περιουσίας

Ταχ. Δ/νση: Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη 

Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης

Τηλέφωνο: +30 2461068232 & 2461068103

Email: ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

Ανακοίνωση Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού για την:

««προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (επίπλων & λοιπού ξενοδοχειακού εξοπλισμού) για τα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή 

ΖΕΠ Κοζάνης», με χρηματοδότηση από το έργο με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2009ΣΕ04600082), ΣΑΕ046 του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»», 

Συνολικού προϋπολογισμού: 1.136.720,40 € συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

1. Την απόφαση ένταξης 152 με αρ. πρωτ. 22635/21-02-2019 (με ΑΔΑ: Ψ9ΥΣ465ΧΙ8-ΥΣΚ) του έργου με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 046, καθώς και το Τεχνικό Δελτίο του έργου.

2. Την Απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας με αρ. Β1/Σ131/20-01-2021 με ΑΔΑ: Ψ9ΑΓ469Β7Κ-Ω4Ε

καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν σε ανοιχτή, μη δεσμευτική διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του ν. 

4412/2016, για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προκήρυξη ειδών, πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης. 

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 

(15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο ΕΣΗΔΗΣ.

Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας: https://www.uowm.gr/epikairotita/promitheies-diagonismoi/ 

Επισυνάπτονται σε μορφή αρχείου .pdf οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προκήρυξη ειδών που τίθενται σε διαβούλευση. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τη διάρκειά της στους παρακάτω υπαλλήλους:

• Ευθυμία Σιώζιου 

Τηλ. 2461056366, email: esioziou@uowm.gr

• Βάγια Γούλα

Τηλ. 2461056355, email: vgoula@uowm.gr

Επισημαίνεται πως ο σχολιασμός των οικονομικών φορέων είναι άμεσος και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f

/Page119.jspx?_afrLoop=17478129678319611#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage215.jspx

%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D100ntsrwut_4. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, με 

τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. 

Συνημμένα:

Τεχνικές προδιαγραφές διαγωνισμού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού

Γεωργανάκης Νικόλαος

Σχόλια

Διαβουλεύσεις

Κατεβάστε το αρχείο

Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων
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Όνομα  ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Email

info@systemaoffice.gr
Άρθρο  ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημ/νία

04/02/2021

Στοχεία προσφέροντος:

SYSTEMA  ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Λεωφ.Κ.ΚΑΡΑMΑΝΛΗ 142 – 54248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310 314006 – Fax. 2310 327139

Αναθέτουσα αρχή:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαγωνισμού προμήθειας επίπλων που αφορούν το έργο με τίτλο

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

(2009ΣΕ04600082), ΣΑΕ046 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

*Οι προτάσεις μας αναφέρονται μέσα στις αγκύλες([  ])

•  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδικοί Όροι

   Παρ.4. Σελ.8.

Αναφέρεται ότι:  ¨…….Οι διαστάσεις του μεγέθους των είδών που αναγράφονται οι επιθυμητές και δεν θα γίνουν δεκτές μεγάλες αποκλίσεις από αυτές (περίπου 2%) 

[περίπου 5%], εκτός εάν αυτό ρητώς αναφέρεται στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προμήθειας. 

•  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδικοί Όροι

    Παρ.13. Σελ.9.  

Απαιτείται ότι: ¨Οι συμμετέχοντες[ και οι κατασκευάστριες εταιρείες]  στον διαγωνισμό πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και συγκεκριμένα στο Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 9001 και στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 14001 και [στο Σύστημα 

Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 18001.]

•  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης

    ΤΜΗΜΑ Ε, Είδος  41,  Παρ.41.1.2.Τεχνικά Χαρακτηριστικά , Ανάκληση καθίσματος,    

    Σελ.65-66. 

Απαιτείται : ¨……Ο μηχανισμός ανάκλησης να τοποθετείται στο κέντρο της έδρας του καθίσματος με έδρα που στηρίζεται με ειδικό διαμορφωμένο έλασμα πάχους[ 

τουλάχιστον]  3 χιλ. Ο μηχανισμός επιστροφής να περιέχεται μέσα σε κάλυμμα με στρογγυλεμένες ακμές για λόγους ασφαλείας σε όλο το σύστημα. Να στηρίζεται στη 

μπάρα με μεταλλικό φουρούσι σχήματος U, με 4 τέσσερις βίδες [ ή να στηρίζεται με άλλο τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει σταθερότητα και αντοχή]. Η ανάκληση της 

έδρας να ολοκληρώνεται ομαλά διότι στο εσωτερικό των μηχανισμών θα υπάρχει ειδικό φρένο από πλαστικό υψηλής αντοχής. Η περιστροφή της έδρας του 

καθίσματος να γίνεται με μηχανισμό αθόρυβο και υψηλής αντοχής.

Η πλάτη του καθίσματος να στηρίζεται σε ένα ενιαίο στιβαρό σύστημα από χάλυβα κατασκευασμένο από στρογγυλής[ ή ορθογωνικής]  διατομής ατσάλινη σωλήνα η 

οποία να ξεκινάει από τις δύο πλαϊνές πλευρές της πλάτης κα να καταλήγει κάτω από την έδρα του καθίσματος και να συνδέεται πάνω στο μηχανισμό ανάκλησης της 

[ή να ξεκινάει από την πίσω πλευρά της πλάτης και να καταλήγει στην μπάρα στήριξης]. Στα σημεία σύνδεσης της πλάτης με το χαλύβδινο σύστημα να 

παρεμβάλλεται πολυπροπυλένιο [ ή  παρεμβίσματα (βίδες κατάλληλου σπειρώματος και αντοχής)].

•  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης

    ΤΜΗΜΑ Ε, Είδος  41,  Παρ.41.2, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ , Σελ.66.

Απαιτείται: ¨ Το κάθισμα να διαθέτει και να προσκομισθούν τα πιστοποιητικά ΕΝ 12727 και ακαυστότητας και ΕΝ 1730 και ακαυστότητας (CLASS 1). 

[Προτείνουμε:  Το κάθισμα μαζί με το ενσωματομένο έδρανο γραφής να διαθέτει και να προσκομισθούν τα πιστοποιητικά ΕΝ 12727:2016 - EN 1728:2012   και 

ακαυστότητας (CLASS1 ή ισοδύναμου  για το βερνίκι)].

•  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης

    ΤΜΗΜΑ Ζ, Είδος  46,  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ, Παρ.46.1.2, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, Σελ. 73.
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Βάσεις,  

Απαιτείται:  Οι κυλιόμενες βάσεις να αποτελούνται από χάλυβα προφίλ διαστάσεων[ από τουλάχιστον 100x30x2 (mm) έως] 120x30x2 (mm). Να τοποθετηθούν εντός 

ειδικής μεταλλικής θήκης στο επίπεδο του δαπέδου της οποίας η κατασκευή επιβαρύνει τον ανάδοχο. Oι βάσεις να κυλιόνται σε τροχές (οδηγούς) μέσω διπλών 

ζευγαριών χαλύβδινων τροχών οι οποίοι να φέρουν ρουλεμάν αυτολίπαντα κλειστού τύπου. Η κίνηση να μεταδίδεται μέσω συστήματος οδοντωτών τροχών-αλυσίδας 

από το βολάν στου κινητήριους τροχούς. Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης να είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση του. Το σύστημα 

υποχρεούται να φέρει κεντρικό κλείδωμα και σύστημα ακινητοποίησης για ασφάλεια κατά την πρόσβαση μεταξύ 2 συρμών. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

[¨Όλα τα ράφια που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν πιστοποιημένη αντοχή σε βάρος χωρίς λυγισμό τουλάχιστον 100kg ανα ράφι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 

16122:2012 και να προσκομισθεί το πιστοποιητικό.]

                 

Όνομα  ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Email

info@systemaoffice.gr

Άρθρο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  –  Ειδικοί  Όροι
Παρ.13.  Σελ.9,  Πρότυπα  Πιστοποίησης
συμμετεχόντων

Ημ/νία

04/02/2021

Υποβάλλουμε στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr τις παρατηρήσεις μας σχετικά με πρότυπα πιστοποίησης 

Όνομα  ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Email

info@systemaoffice.gr

Άρθρο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ  –  Τεχνικές
Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ
Ε, Είδος 41, Παρ.41.1.2 , Ανάκλιση καθίσματος

Ημ/νία

04/02/2021

Υποβάλλουμε στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr τις παρατηρήσεις μας σχετικά με την ανάκλιση καθίσματος

Όνομα  ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Email

info@systemaoffice.gr

Άρθρο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ  –  Τεχνικές
Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ
Ε, Είδος 41, Παρ.41.2, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ημ/νία

04/02/2021

Υποβάλλουμε στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr τις παρατηρήσεις μας για τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Όνομα  ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Email

info@systemaoffice.gr

Άρθρο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ  –  Τεχνικές
Προδιαγραφές  –  ΦΣ  ΤΜΗΜΑ  Ζ,  Είδος  46,
ΣΥΓΚΡΟΤ ΚΥΛΙΟΜ ΑΡΧΕΙΟΘ, Παρ.46.1.2, Βάσεις
- Ράφια

Ημ/νία

04/02/2021

Υποβάλλουμε στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr αναλυτικά τις παρατηρήσεις μας για τις"βάσεις-Ράφια"

Όνομα  ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Email

info@systemaoffice.gr
Άρθρο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  –  Ειδικοί  Όροι
Παρ.4. Σελ.8, αποκλίσεις

Ημ/νία

04/02/2021

Υποβάλλουμε στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις "αποκλίσεις"

Όνομα  ΒΛΑΧΟΥ
ΑΓΑΘΗ

Email

biro@biro.gr
Άρθρο  Είδος  41.  Θρανία  με  καθίσματα  και  ανεξάρτητα
έδρανα πακτωμένα

Ημ/νία

26/01/2021

Σας υποβάλλουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις μας για το Είδος 41." Θρανία με καθίσματα και ανεξάρτητα έδρανα πακτωμένα" με έγγραφο το οποίο σας 

αποστείλουμε μέσω του diavoulefsi@eprocurement.gov.gr λόγω του περιεχομένου του (φωτογραφίες κλπ).

Για την BIRO
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Βλάχου Αγαθή
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