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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ Ι.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Κέρκυρα, 10-07-2018
Αρ. Πρωτ.: ∆ΤΥ/2519/φ. 21-18

ΕΡΓΟ:

«Εργασίες αποκατάστασης τµήµατος περιβάλλοντος
χώρου µε επίστρωση κυβολίθων στο οικόπεδο του
κτηρίου ΤΙΣ- ΤΑΒΜ επί της οδού Ι. Θεοτόκη 72»

ΦΟΡΕΑΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
CPV:
ΧΡΗΜ. :

44112000-8
Π∆Ε ΚΕ:2014ΣΑΕ54600031
«Επισκευή και διαρρύθµιση ακινήτων για την
κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Ι.Π.»
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Ιόνιο Πανεπιστήµιο
Προκειµένου να προβεί σε αποκατάσταση τµήµατος του αύλειου χώρου µε επίστρωση κυβολίθων,
του οικοπέδου επί της οδού Ι. Θεοτόκη, στο οποίο στεγάζονται η Κεντρική Βιβλιοθήκη, η Κεντρική
∆ιοίκηση και τα Τµήµατα Ιστορίας και Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας-Μουσειολογίας καθώς και στην
ενίσχυση της στερέωσης των δύο ιστών για την ανάρτηση πανό του Ι.Π. στην είσοδο του οικοπέδου
και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Τις διατάξεις του β΄ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247
Α/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 4270/2014
3. Την από 20-6-2018 (17η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ι.Π. ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018)
Απόφαση της Συγκλήτου για την έγκριση διενέργειας Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση
εργασιών αποκατάστασης τµήµατος περιβάλλοντος χώρου µε επίστρωση κυβολίθων στο
οικόπεδο του κτηρίου ΤΙΣ- ΤΑΒΜ επί της οδού Ι. Θεοτόκη 72,
4. Το γεγονός ότι το έργο ύψους 2.355,80 €, συµπεριλαµβανοµένου 24% ΦΠΑ, θα χρηµατοδοτηθεί
από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2018, κωδικός έργου 2014ΣΑΕ54600031
«Επισκευή και διαρρύθµιση ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Ι.Π.»
Προκηρύσσει
Συνοπτικό διαγωνισµό για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης τµήµατος περιβάλλοντος
χώρου µε επίστρωση κυβόλιθων στο οικόπεδο του κτηρίου ΤΙΣ-ΤΑΒΜ», ενδεικτικού
συνολικού προϋπολογισµού 2.355,80 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, µε κριτήριο την
χαµηλότερη τιµή προσφοράς, για την ανάθεση του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε την από
28/09/17 Τεχνική Έκθεση και καλεί τους ενδιαφεροµένους έως και την Τετάρτη 25/07/2018 και
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ώρα 13:00µµ, να υποβάλλουν σε σφραγισµένο φάκελο την προσφορά τους, στην Υπηρεσία
Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστηµίου (Ιωάννη Θεοτόκη 72/ ισόγειο, Κεντρική ∆ιοίκηση).
Ο διαγωνισµός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα µε την 3-5-2018 (14η
Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ι.Π.), Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού στις 26/07/2018,
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 πµ στα γραφεία της Κεντρικής ∆ιοίκησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου,
στην Ιωάννη Θεοτόκη 72.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, ή αν
διεξαχθεί µεν και δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία, που θα
καθορίσει µε πράξη της η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την οποία θα γνωστοποιήσει στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου www.ionio.gr, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη
νέα ηµεροµηνία. Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις.
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν φάκελο συµµετοχής στον οποίο θα περιέχονται:
-Φωτοαντίγραφο του πτυχίου της αντίστοιχης δυναµικότητας, ανάλογα µε την κατηγορία των
εργασιών, που πρέπει να είναι εµπειροτεχνικό των µητρώων της Νοµαρχίας ή Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης
ΜΕΕΠ, ή Κ/Ξ αυτών, κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
-Σφραγισµένος φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς
Οι προσφορές καταχωρούνται από την επιτροπή σε πρακτικό και ισχύουν για εξήντα (60) ηµέρες
από την ηµέρα του διαγωνισµού.
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή).
∆ικαίωµα ενστάσεων επί της αποφάσεως κατακύρωσης δίνεται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών
από την κοινοποίηση της απόφασης στους προσφέροντες, εκτός του προσωρινού αναδόχου.
Η υπογραφή του συµφωνητικού θα γίνει εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης στον ανάδοχο, µε την προσκόµιση της «εγγύησης καλής εκτέλεσης»
ύψους 5% επί της αξίας της σύµβασης προ Φ.Π.Α. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί µε τη λήξη
του χρόνου εγγυήσεως που ορίζεται σε έξι (6) µήνες.
Για την εκτέλεση του έργου δίνεται συνολική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από την υπογραφή
της σύµβασης.
Το ως άνω έργο θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή.
Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα καλυφθεί από τον κωδικό έργου
2014ΣΑΕ54600031 «Επισκευή και διαρρύθµιση ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του
Ι.Π.» του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Η πληρωµή της δαπάνης θα γίνει αφού συνταχθεί πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των εργασιών.
Τον ανάδοχο Ε.∆.Ε. βαρύνουν όλες οι νόµιµες εισφορές, κρατήσεις καθώς και αυτές υπέρ τρίτων
που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ανάλογα µε το αντικείµενο της σύµβασης και
την πηγή χρηµατοδότησης.
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή προσφοράς στο
διαγωνισµό από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π. (Νέο Κτίριο, Ιωάννου Θεοτόκη 72,
ισόγειο κτιρίου) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 10.00 -12.00 (τηλ. 26610 87652, 87650).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται ηλεκτρονικά τα τεύχη δηµοπράτησης από την
ιστοσελίδα του Ι.Π. www.ionio.gr.
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
Οικονοµικού
Προγραµµατισµού, Στρατηγικού
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
του Ιονίου Πανεπιστηµίου
Εσωτερική ∆ιανοµή:
-Πρύτανης
-Αναπληρωτές Πρύτανη
-Συντονιστής Υπηρεσιών Ι.Π.

Καθηγητής Θεόδωρος Παππάς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΙΣ- ΤΑΒΜ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72»
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη διόρθωση – αποκατάσταση της υποχώρησης του εδάφους µε
επίστρωση κυβολίθων σε τµήµα του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου ΤΙΣ-ΤΑΒΜ και Κεντρικής
Βιβλιοθήκης και συγκεκριµένα εµπρός της πτέρυγας των γραφείων της Κεντρικής ∆ιοίκησης.
Κάτω από το χώρο αυτό, στο επίπεδο του υπογείου, υπάρχουν οι δύο υπόγειες δεξαµενές για την
πυρόσβεση και την ύδρευση του κτηρίου αντίστοιχα. Στο σηµείο που υπάρχει το πλευρικό τοιχίο της
δεξαµενής, στο όριο της επαφής της µε την παρακείµενη υπόβαση για την επίστρωση των
κυβολίθων, έχει συµβεί υποχώρηση του εδάφους µε επακόλουθο ανασήκωµα των κυβολίθων
γραµµικά και σπάσιµο αρκετών πλακών µαρµάρου που έχουν τοποθετηθεί σε λωρίδες για τη
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Για την αποκατάσταση του προβλήµατος που έχει παρουσιαστεί, προτείνεται να γίνουν οι παρακάτω
εργασίες:
1. Αποξήλωση µε προσοχή των κυβολίθων στα σηµεία που έχει συµβεί υποχώρηση του εδάφους
(συνολικά εκτιµούµενη επιφάνεια 30 περίπου τετραγωνικών µέτρων).
2. Αποξήλωση των µαρµάρινων πλακών που έχουν σπάσει και έλεγχος της υπόβασης από
σκυρόδεµα.
3. Έλεγχος της κατάστασης της υπόβασης των κυβολίθων µε αποµάκρυνση της στρώσης βάσης,
συµπλήρωσής της µε θραυστό αµµοχάλικο και συµπύκνωσή της. Έλεγχος για τα κατάλληλα
στραγγιστήρια. ∆ιαµόρφωση των κλίσεων µε κατάλληλη υψοµετρική διαµόρφωση της επιφάνειας.
4. Πριν τη διάστρωση της άµµου, θα ελεγχθεί η καταλληλότητα του υφιστάµενου στερεού
εγκιβωτισµού της άµµου στην περίµετρο της προς επίστρωση επιφάνειας. Στη συνέχεια, επί της
κατά τα ανωτέρω διαµορφωµένης στρώσης έδρασης θα διαστρωθεί χαλαζιακή άµµος µέσης
κοκκοµετρικής διαβάθµισης, η οποία µετά τη συµπύκνωσή της µε µηχανικό τρόπο πρέπει να έχει
οµοιόµορφο πάχος 5 cm περίπου.
5. Τοποθέτηση των κυβολίθων επί της στρώσης άµµου 1-1,5 εκ. ψηλότερα από την τελική τους
στάθµη. Μεταξύ των στοιχείων κατά την εφαρµογή τους επί της στρώσης άµµου αφήνονται
αρµοί, οι οποίοι πρέπει να είναι σταθερού πλάτους και να ακολουθούν την ήδη υπάρχουσα
διαµόρφωση.
6. Οι αρµοί θα πληρωθούν µε λεπτόκκοκη άµµο ως εξής: Πάνω στην επιφάνεια της επίστρωσης,
διαστρώνεται ή άµµος, η οποία, µε επιπλέον δόνηση που ασκείται στα τοποθετηµένα στοιχεία µε
τη βοήθεια δονητικής πλάκας, εισχωρεί εντός των αρµών. Αν το υλικό της αρµολόγησης
κατακαθίσει µέσα στους αρµούς, επαναλαµβάνεται η διαδικασία µέχρι πλήρους πλήρωσης των
αρµών. Τέλος, µετά την πλήρωση των αρµών, η επιστρωµένη επιφάνεια καθαρίζεται από την
περίσσεια της άµµου και τυχόν υπολείµµατα των υλικών.
7. Θα τοποθετηθούν νέες πλάκες διαστάσεων 30Χ60Χ3 εκ. από µάρµαρο Ιωαννίνων µε επιφάνεια
χτυπητή, επί της επιφάνειας του σκυροδέµατος σε αντικατάσταση των σπασµένων πλακών (10
τετραγωνικά µέτρα περίπου).
Επιπλέον η παρούσα έκθεση αφορά την κατασκευή µετ’ εκσκαφής κοινής βάσης έδρασης 2
σιδερένιων στύλων, διατοµής 4’’, ύψους 5,5µ περίπου έκαστος (που χρησιµοποιούνται για την
ανάρτηση πανό), από σκυρόδεµα, διαστάσεων 2,7x0.7x0.5µ, καθώς και την στήριξη τους µε 2
αντηρίδες έκαστος, στην κεντρική είσοδο του οικοπέδου επί της Ι. Θεοτόκη 72.
Στην ανωτέρω εργασία περιλαµβάνεται η προσωρινή αντιστήριξη των στύλων κατά την κατασκευή
της κοινής βάσης έδρασης.
Συνολικός προεκτιµούµενος προϋπολογισµός: 2.355,80 € (συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%)
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α

1.

2.

3.

Εργασία

Ποσότητα

Μονάδα
Μέτρησης

Αποξήλωση µετά προσοχής των κυβολίθων,
έλεγχος και συµπλήρωση της υπόβασης µε
συµπυκνωµένο θραυστό αµµοχάλικο,
συµπλήρωση στρώσης βάσης µε καθαρή
M2
άµµο 30-50 χιλ. και επανατοποθέτηση των
κυβολίθων. Πλήρωση των αρµών µε
διαδοχικές στρώσεις λεπτής κοσκινισµένης
άµµου θαλάσσης και επανάληψη της
δόνησης.
Αποξήλωση σπασµένων πλακών µαρµάρου
στις λωρίδες και νέα επίστρωση µαρµάρων
M2
Ιωαννίνων διαστάσεων 30Χ60Χ3 εκ. µε
επιφάνεια χτυπητή.
Εκσκαφή (1,8 M3), προσωρινή αντιστήριξη
των 2 σιδερένιων στύλων, κατασκευή
κοινής βάσης έδρασής των, από ελαφρώς
Κατ’ αποκοπή
οπλισµένο σκυρόδεµα (1 M3) (µε τον
ξυλότυπο) C16/20 και επανατοποθέτησή
τους µετά αντηρίδων

35,00

5,00

1

Άθροισµα εργασιών

∆απάνη

550,00

500,00

350,00

1.400,00

Ε.Ο. 18 %

252,00

Απρόβλεπτα 15%

247,80

Φ.Π.Α. 24%

456

Τελικό κόστος

2.355,80

Η Συντάξασα

Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

6

18PROC003409399 2018-07-11
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/2519/φ.21-18/ 10-7-18 Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού, προσφέρω
για το έργο:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΙΣ- ΤΑΒΜ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72»
Μετά από αυτοψία στο τόπο εκτέλεσης των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στο τεύχος των όρων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσφέρω για τα:

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
το ποσό των (αριθµητικώς)

…………………….€ (µη συµπεριλ. ΦΠΑ 24%)

(ολογράφως)……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

O Προσφέρων
(σφραγίδα-υπογραφή)
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