ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ Ι.Π.

Κέρκυρα, 24-05-2018
Αρ. πρωτ.: ∆ΤΥ/ 1801 / φ. 24-18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση
Πληρ.
Τηλέφωνο
E-mail

: Ι. Θεοτόκη 72, 49132
: Μ. Θεριανός
: 26610 87400
: dty@ionio.gr

Προς:

Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την ανάθεση του έργου
«Επισκευή και συντήρηση του κλιµατισµού της Ιονίου Ακαδηµίας»
Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή:
∆ιαγωνιστική
∆ιαδικασία
Υπηρεσίας:
Τίτλος Υπηρεσίας:

Ιόνιο Πανεπιστήµιο
Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση

CPV:

«Επισκευή και συντήρηση του κλιµατισµού της Ιονίου
Ακαδηµίας»
50730000-1 “Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
ψυκτικών συγκροτηµάτων”

Συνολική Προϋπολογιζόµενη δαπάνη
Χρηµατοδότηση:

3.000 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
Κωδικός έργου 2014ΣΕ54600031

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου
(=κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης):

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή)

Καταληκτική προθεσµία κατάθεσης των
προσφορών:
4-6-2018 και ώρα 12:00
(Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να
κατατίθενται, κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες, µε οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να
περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το
αργότερο µέχρι):
Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών:
5/6/2018 και ώρα 09:00
Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
Τηλ: 26610-87609

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Β1. Αντικείµενο παροχής υπηρεσιών – Προϋπολογισµός
Στο κτίριο της Ιονίου Ακαδηµίας είναι εγκατεστηµένες δύο κεντρικές κλιµατιστικές
µονάδες (Κ.Κ.Μ.), µε δύο ψυκτικά κυκλώµατα έκαστη, που εξυπηρετούν (α) την αίθουσα
τελετών και (β) τα γραφεία και τους κοινόχρηστους χώρους.
Οι δύο ανωτέρω Κ.Κ.Μ. λειτουργούν ανελλιπώς από το 2001.
(α) Κ.Κ.Μ. αίθουσας τελετών
Μετά από έλεγχο της εξωτερικής κλιµατιστικής µονάδας διαπιστώθηκε βλάβη στο ένα
ψυκτικό κύκλωµα, για την αποκατάσταση της οποίας χρειάζεται αντικατάσταση των
πιεσοστατών υψηλής και χαµηλής πίεσης, του διακόπτη ροής (flow switch) και του ρελαί
οπλισµού στον ηλεκτρολογικό πίνακα
Προϋπολογισµός προµήθειας και αντικατάστασης υλικών: 1.000 € (συµπ/νου ΦΠΑ)
(β) Κ.Κ.Μ. γραφείων και κοινόχρηστων χώρων
Μετά από έλεγχο της εξωτερικής κλιµατιστικής µονάδας διαπιστώθηκε βλάβη:
-στο ένα ψυκτικό κύκλωµα, για την αποκατάσταση της οποίας χρειάζεται αντικατάσταση
του διακόπτη ροής (flow switch) και του ρελαί οπλισµού στον ηλεκτρολογικό πίνακα και
-στο δεύτερο ψυκτικό κύκλωµα, για την αποκατάσταση της οποίας θα πρέπει αρχικά να
πρεσαριστεί το κύκλωµα µε άζωτο, ώστε να διαπιστωθεί από πού προέρχεται η διαρροή
ψυκτικού υγρού, και στην συνέχεια να πληρωθεί το κύκλωµα µε την απαραίτητη ποσότητα
φρέον για να λειτουργήσει.
Προϋπολογισµός προµήθειας και αντικατάστασης υλικών: 2.000 € (συµπ/νου ΦΠΑ)
Συνολικός προϋπολογισµός: 3.000,00 € (συµπ/νου Φ.Π.Α.)
Στα ανωτέρω συµπεριλαµβάνεται η δοκιµαστική λειτουργία των κεντρικών κλιµατιστικών
µονάδων µετά την αποκατάσταση των βλαβών τους.
Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε νέα βλάβη κατά τη δοκιµαστική λειτουργία τους θα
εκτιµηθεί εκ νέου.
Ο ανάδοχος πρέπει να εγγυάται την καλή εκτέλεση των εργασιών, από ειδικευµένους
τεχνικούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήµης. Επίσης να εγγυάται την καλή λειτουργία των καινούργιων ανταλλακτικών για
ένα έτος.
Β2. Αξιολόγηση προσφορών.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά
βάσει της τιµής.
Ο συµµετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι µε την κατάθεση της προσφοράς του
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις
συνθήκες του έργου.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά µε την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης
2.Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος της τήρησης της ισχύουσας
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που
προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3.Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει
στην Υπηρεσία, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4.Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και
δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση µεταξύ αυτού και της αναθέτουσας αρχής.
∆. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
1.Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένη αρµοδίως.
3.Οι προσφορές γίνονται δεκτές µόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόµισµα
εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
5.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
6.Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο εκπρόθεσµα, δε θα αξιολογηθούν.
7.Όλες οι εµπρόθεσµες προσφορές θα αξιολογηθούν από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
8.Η σύµβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
9.Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), δηλ. στον υποψήφιο που
θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή και το προσφερόµενο είδος θα καλύπτει τις ως άνω
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
10.Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ θα επιβαρύνει το ∆ηµόσιο,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
11.Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών
(ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα).
12.Αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από
την σύµβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια του Νοµού
Κέρκυρας.
Ε. Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς
Οι συµµετέχοντες, θα πρέπει να συµπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως παρατίθεται παρακάτω και να υποβάλλουν φάκελο συµµετοχής στον
οποίο θα περιέχονται τα κάτωθι:

1.Υπεύθυνη ∆ήλωση (επισυνάπτεται δείγµα) του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο
υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:
α)βάσει της κείµενης νοµοθεσίας είναι αρµόδιος τεχνικός επιστήµονας
β)έλαβε γνώση του αντικειµένου της Πρόσκλησης,
γ)πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην
Πρόσκληση,
δ)µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην
παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
ε)δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016 καταστάσεις,
στ)είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος.
ζ)είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο.
2.Σφραγισµένος φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκµήριο ότι ο προσφέρων γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες
εκτέλεσης του έργου.
ΣΤ. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
ανάθεση, να υποβάλει στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τα κάτωθι αναφερόµενα
δικαιολογητικά:
1.Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι
δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2),
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σελ. 48),
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το
ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ε) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Υπόχρεοι προσκόµισης Αποσπάσµατος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα
φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των
εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος των

Ανωνύµων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συνεταιρισµού.
2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς
τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
3. Νοµιµοποιητικά Έγγραφα:
• Στην περίπτωση συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, τα
δηµοσιευµένα επίσηµα νοµιµοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κ.λ.π.), τα
οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα
οποία να προκύπτουν:
- Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ., καθώς και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν
το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
- Οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.
• Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών
επιτηδευµατία από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία.
• Στην περίπτωση άλλων µορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νοµιµοποιητικά
έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι και οι οποίοι
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπου να αναγράφεται ότι:
Α. ο προσφέρων, δεν τελεί υπό πτώχευση, ή διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης και δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχει
αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία.
Β. αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Εσ. ∆ιαν:
-Πρύτανης
-Αναπληρωτές Πρύτανη
-Συντονιστής Υπηρεσιών Ι.Π.
-∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχ/σης

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Ο Αναπληρώτρια Προϊσταµένη
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Μαρία Παπαβλασοπούλου

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στοιχεία του υποψήφιου:
Επωνυµία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / ∆.Ο.Υ.:………………………………………………………………………...
∆ιεύθυνση:……………………………………………………………………………….
Αριθµό τηλεφώνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόµενος πλήρως τους
όρους της αριθµ. πρωτ. ∆ΤΥ/ 1801 /φ.24-18/ 24-5-18 Πρόσκλησης υποβολής
προσφορών, προσφέρω για την: «Επισκευή και συντήρηση του κλιµατισµού της
Ιονίου Ακαδηµίας»

Α/Α
(Α)
(Β)

Τιµή
Προσφοράς €
(συµπ/νου ΦΠΑ)

ΕΙ∆ΟΣ
Αποκατάσταση λειτουργίας της Κ.Κ.Μ. της αίθουσας
τελετών της Ιονίου Ακαδηµίας
Αποκατάσταση λειτουργίας της Κ.Κ.Μ. γραφείων
και κοινόχρηστων χώρων της Ιονίου Ακαδηµίας
Σύνολο

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή / Σφραγίδα)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί
µε βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο
Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2)
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ
:

ΤΚ
:

∆/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείο
υ
(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) βάσει της κείµενης νοµοθεσίας είµαι αρµόδιος τεχνικός επιστήµονας
β) έλαβα γνώση του αντικειµένου της Πρόσκλησης,
γ) αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην Πρόσκληση,
δ) µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου δεν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016,
ε) η ατοµική επιχείρησή µου / εταιρεία δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες περιπτώσεις της
παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 καταστάσεις,
στ) είµαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος.
ζ) είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο
(4)
Ηµεροµηνία:

/2018
Ο – Η ∆ηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν
ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

