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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
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Fax
E-mail

: Ι. Θεοτόκη 72, 49132
: Α. Κόνταρης
: 26610 87653
: 26610 87632
: dty@ionio.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ Ι.Π.
(με μέριμνα της ΔΤΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων ψύξης–θέρμανσης και επισκευή κλιματιστικής μονάδας»
Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή:
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας:
Τύπος Προμήθειας:
Τίτλος Προμήθειας:
CPV:

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Απευθείας Ανάθεση
Προμήθεια αγαθών
Προμήθεια
εξοπλισμού
συστημάτων
ψύξης–
θέρμανσης και επισκευή κλιματιστικής μονάδας
42512000-8 «Κλιματιστικές εγκαταστάσεις»
42512500-3 «Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων»
42512200-0 «Κλιματιστικά μηχανήματα
προσαρμοζόμενα
επί τοίχου»
24.056 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)
2014ΣΑΕ54600032
«Εξοπλισμός Ιονίου Πανεπιστημίου» του Π.Δ.Ε

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
(=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:
13-11-2018 και ώρα 13:00
(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):
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:
Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκη 72
Κέρκυρα 49132, τηλ: 26610-87609

Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια είδους:

ΚΤΗΡΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί
τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του τηλ.: 26610-87653 (κ. Α. Κόνταρης)
διαγωνισμού:
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το παρόν έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων ψύξης και θέρμανσης
στα κτήρια Ιπποκράτης, Ασκληπιός, Αρεταίος, Γκούσης, κτήριο 3 εντός του χώρου του πρώην Ψ.Ν.Κ.
όπου στεγάζονται τμήματα του Ι.Π., καθώς και την επισκευή της κλιματιστικής μονάδας της αίθουσας
συνεδριάσεων στο κτήριο ΤΙΣ- ΤΑΒΜ και συγκεκριμένα:
(Α) Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων ψύξης και θέρμανσης (23τεμ.):
-Στο κτήριο Ιπποκράτης: (3 τεμ.)
(α) Αίθουσα υπολογιστών:
δύο (2 τεμ.) κλιματιστικές μονάδες τύπου τοίχου ισχύος 12.000btu
(β) Γραφείο κ. Λαζαράτου:
μία (1 τεμ.) κλιματιστική μονάδα τύπου τοίχου ισχύος 9.000btu
Η προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία των ανωτέρω (ανά τεμάχιο) απαιτεί:
● δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων κατάλληλης διατομής, μόνωση και καλωδίωση εσωτερικής
& εξωτερικής μονάδας
● δίκτυο αποχέτευσης των μονάδων (εσωτερικής & εξωτερικής)
● 5μ. πλαστικό κανάλι σωληνώσεων
● ηλεκτρολογική παροχή και σύνδεση του μηχανήματος κλιματισμού (από ηλεκτ/κο πίνακα)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
-Κλιματιστικό 9.000btu: 650€ (προ ΦΠΑ)/τεμ.
-Κλιματιστικό 12.000btu: 750€ (προ ΦΠΑ)/τεμ.

σύνολο: 650€ (προ ΦΠΑ)
σύνολο: 1.500€ (προ ΦΠΑ)

-Στο κτήριο Ασκληπιός: (9 τεμ.)
(α) Σε εννέα γραφεία (κ. Λέτσιος, κ. Παπάς, κ. Παπαδημητρίου, κ. Λίβας, κ. Παριανού,
κ. Παπαβασιλείου, κ. Νικολάου, κ. Κελάνδρια και αίθουσα διερμηνείας-ισόγειο):
εννέα κλιματιστικές μονάδες τύπου τοίχου ισχύος 9.000btu
Η προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία των ανωτέρω (ανά τεμάχιο) απαιτεί:
● δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων κατάλληλης διατομής, μόνωση και καλωδίωση εσωτερικής
& εξωτερικής μονάδας
● δίκτυο αποχέτευσης των μονάδων (εσωτερικής & εξωτερικής)
● 5μ. πλαστικό κανάλι σωληνώσεων
● ηλεκτρολογική παροχή και σύνδεση του μηχανήματος κλιματισμού (από ηλεκτ/κο πίνακα)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
-Κλιματιστικό 9.000btu: 650€ (προ ΦΠΑ)/τεμ.

σύνολο: 5.850€ (προ ΦΠΑ)

-Στο κτήριο Αρεταίος: (1 τεμ.)
(α) Γραφείο 5- 1ος όροφος:
μία κλιματιστική μονάδα τύπου τοίχου ισχύος 9.000btu
Η προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία των ανωτέρω (ανά τεμάχιο) απαιτεί:
● δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων κατάλληλης διατομής, μόνωση και καλωδίωση εσωτερικής
& εξωτερικής μονάδας
● δίκτυο αποχέτευσης των μονάδων (εσωτερικής & εξωτερικής)
● 5μ. πλαστικό κανάλι σωληνώσεων
● ηλεκτρολογική παροχή και σύνδεση του μηχανήματος κλιματισμού (από ηλεκτ/κο πίνακα)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
-Κλιματιστικό 9.000btu: 650€ (προ ΦΠΑ)/τεμ.

σύνολο: 650€ (προ ΦΠΑ)

-Στο κτήριο Γκούσης: (1 τεμ.)
(α) Αίθουσα σχεδίου-ισόγειο:
μία κλιματιστική μονάδα τύπου τοίχου ισχύος 9.000btu
Η προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία των ανωτέρω (ανά τεμάχιο) απαιτεί:
● δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων κατάλληλης διατομής, μόνωση και καλωδίωση εσωτερικής
& εξωτερικής μονάδας
● δίκτυο αποχέτευσης των μονάδων (εσωτερικής & εξωτερικής)
● 5μ. πλαστικό κανάλι σωληνώσεων
● ηλεκτρολογική παροχή και σύνδεση του μηχανήματος κλιματισμού (από ηλεκτ/κο πίνακα)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
-Κλιματιστικό 9.000btu: 650€ (προ ΦΠΑ)/τεμ.

σύνολο: 650€ (προ ΦΠΑ)

-Στο κτήριο 3ο : (9τεμ.)
(α) Σε τρία γραφεία (κ. Κόκκαλη, κ. Μηλιώτη, κας Λάμπουρα Στ.):
τρεις κλιματιστικές μονάδες τύπου τοίχου ισχύος 9.000btu
(β) Αίθουσα ΠΜΣ (ισόγειο):
μία κλιματιστική μονάδα τύπου τοίχου ισχύος 12.000btu
(γ) Υπολογιστικό κέντρο Ι:
δύο κλιματιστικές μονάδες τύπου τοίχου ισχύος 18.000btu
(δ) Υπολογιστικό κέντρο ΙΙ:
μία κλιματιστική μονάδα τύπου τοίχου ισχύος 16.000btu
(ε) Αίθουσα σχεδίου:
δύο κλιματιστικές μονάδες τύπου τοίχου ισχύος 18.000btu
Η προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία των ανωτέρω (ανά τεμάχιο) απαιτεί:
● δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων κατάλληλης διατομής, μόνωση και καλωδίωση εσωτερικής
& εξωτερικής μονάδας
● δίκτυο αποχέτευσης των μονάδων (εσωτερικής & εξωτερικής)
● 5μ. πλαστικό κανάλι σωληνώσεων
● ηλεκτρολογική παροχή και σύνδεση του μηχανήματος κλιματισμού (από ηλεκτ/κο πίνακα)
● τοποθέτηση ικριωμάτων για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
-Κλιματιστικό 9.000btu: 650€ (προ ΦΠΑ)/τεμ.
-Κλιματιστικό 12.000btu: 750€ (προ ΦΠΑ)/τεμ.
-Κλιματιστικό 16.000btu: 1.300€ (προ ΦΠΑ)/τεμ.
-Κλιματιστικό 18.000btu: 1.400€ (προ ΦΠΑ)/τεμ.

σύνολο: 1.950€ (προ ΦΠΑ)
σύνολο: 750€ (προ ΦΠΑ)
σύνολο: 1.300€ (προ ΦΠΑ)
σύνολο: 5.600€ (προ ΦΠΑ)

Οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών μονάδων θα τοποθετηθούν στην εξωτερική τοιχοποιία
εκάστου κτηρίου.
-Στο κτήριο Γαληνός : (1τεμ.)
(α) Γραφείο κ. Μιχαλακόπουλου
προμήθεια τηλεχειριστηρίου υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας
προϋπολογισμός: 75€ (προ ΦΠΑ)
Συνολικός Προϋπολογισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία των ανωτέρω:
18.975€ (προ ΦΠΑ)
(Β) Επισκευή της κλιματιστικής μονάδας της αίθουσας συνεδριάσεων στο κτήριο ΤΙΣ- ΤΑΒΜ
Στην εξωτερική κλιματιστική μονάδα της αίθουσας συνεδριάσεων του κτηρίου ΤΙΣ-ΤΑΒΜ, διαπιστώθηκε
χαμηλή πίεση στο φρέον, με αποτέλεσμα την προβληματική λειτουργία της μονάδας.
Η αποκατάσταση της λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας περιλαμβάνει την ανάκτηση (αφαίρεση)
φρέον και την πλήρωση της μονάδας με την σωστή ποσότητα και ποιότητα φρέον, ήτοι 8,5kg,410A.
Προϋπολογισμός: 425€ (προ ΦΠΑ)
Τεχνικά χαρακτηριστικά κλιματιστικών μονάδων:
• Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α++
• Inverter
• Εγγύηση μονάδων, τουλάχιστον, πέντε (5) έτη.
Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 19.400€ (προ ΦΠΑ), 24.056€ (συμπ/νου ΦΠΑ)
Από τον προσφέροντα θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος
του έργου: (με ποινή αποκλεισμού)
-το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο σε φάκελο
-Prospectus με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού όπου απαιτείται (η
απαίτηση σημειώνεται στο «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» )
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
(Α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που θα
ορίζει η σύµβαση.
Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού θα γίνει µε ευθύνη του αναδόχου στις
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
(Β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και της φύσης των ζητουμένων του
έργου.

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η ανάθεση, θα υποβάλει στη Δ/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 υπογραφή της αύμβασης,
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/ΔΕΥ 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 Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, 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 Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.,
- Οι Διαχειριστές, 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 Δημόσια 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 Δήλωση του Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπου να
αναγράφεται ότι:
Α. η εταιρεία δεν έχει λυθεί, 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.

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρία Παπαβλασοπούλου
Εσ. Διαν.:
-Πρύτανη Ι.Π
-Αναπληρωτή Πρύτανη
Οικ/κού Προγραμματισμού Ι.Π.
-Συντονιστή Υπηρεσιών Ι.Π.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημερομηνία,
Προς:

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου:
Επωνυμία:……………………………………………………..
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………
Διεύθυνση:…………………………………………………….
Αριθμό τηλεφώνου:…………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………
Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες και θα τοποθετηθούν τα υπό προμήθεια είδη,
αποδεχόμενος πλήρως του όρους της αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/ 4039/ 6-11-18/φ.28-18 Πρόσκλησης, προσφέρω για
την: «Προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων ψύξης–θέρμανσης και επισκευή κλιματιστικής μονάδας»:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Είδος

Ποσότητα
(κατ’αποκο
πή ή τεμ)

PROSPECTUS

Κλιματιστική μονάδα 9.000btu
(Συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση σε
πλήρη λειτουργία)
Κλιματιστική μονάδα 12.000btu
(Συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση σε
πλήρη λειτουργία)
Κλιματιστική μονάδα 16.000btu
(Συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση σε
πλήρη λειτουργία)
Κλιματιστική μονάδα 18.000btu
(Συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση σε
πλήρη λειτουργία)
Αποκατάσταση λειτουργίας της
κλιματιστικής μονάδας της αίθουσας
συνεδριάσεων στο κτήριο ΤΙΣ- ΤΑΒΜ
Προμήθεια χειριστηρίου υφιστάμενης
κλιματιστικής μονάδας
(Συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση σε
πλήρη λειτουργία)

15τεμ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

3τεμ
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1τεμ
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Δεν απαιτείται
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ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

ΕΓΓΥΗΣΗ
(ΝΑΙ Ή ΟΧΙ)

ΟΧΙ

Συνολική αξία
(€)
(συμπ/νου ΦΠΑ)

