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Προς:

Κάθε ενδιαφερόμενο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ι.Π.
(με μέριμνα της ΔΤΥ)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς την τεχνική περιγραφή & την
προθεσμία κατάθεσης προσφορών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΑΛΗΝΟΣ»
Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή:
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης:
Τίτλος Έργου:
CPV:

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Απευθείας Ανάθεση
Επέκταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και δικτύου Η/Υ στο
κτήριο Γαληνός
31600000-2 «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός»
51110000-6 «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού»
5.580,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

Χρηματοδότηση:

2014ΣΑΕ54600033
«Κτηριακές εγκαταστάσεις Ι.Π.» του Π.Δ.Ε

Κριτήριο επιλογής του αναδόχουπρομηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης):
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:
(Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να
κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο και
να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το
αργότερο μέχρι):
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:

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

20-11-2018 και ώρα 13:00

Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκη 72
Κέρκυρα 49132, τηλ: 26610-87609

Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια Κτήριο Γαληνός πρώην Ψ.Ν.Κ.,
είδους:
Πλατεία Τσιριγώτη
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων Νικόλαος Δημέγγελης
(Τμήμα Συντήρησης
επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
αντικείμενο του διαγωνισμού:
τηλ.: 26610-87653

και

Τεχνικής

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στο κτήριο Γαληνός στο χώρο του πρώην Ψ.Ν.Κ. προέκυψε η ανάγκη τοποθέτησης επιπλέον
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (πρίζες ρεύματος και δικτύου) στην αίθουσα πληροφορικής στο ισόγειο
του κτηρίου για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής.
Οι εργασίες εγκατάστασης νέου ηλεκτρολογικού πίνακα και νέων γραμμών πριζών ρεύματος και
δικτύου που πρέπει να πραγματοποιηθούν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:
• Νέα παροχή (εγκατάσταση) διατομής 5x6mm² από τον γενικό πίνακα του ισογείου (μήκος ≈20 m)
εντός πλαστικού καναλιού όδευσης μέχρι το νέο πίνακα (εντός της αιθούσης)
• Κατασκευή νέου τριφασικού ηλεκτρολογικού πίνακα (εντός της αιθούσης) για την τροφοδοσία
των νέων πριζών, που πρέπει να διαθέτει αντικεραυνική προστασία Τύπου δύο (Τ2) 3Ν+Ρ, στον
οποίο επιπλέον θα καταλήγουν και οι υφιστάμενες γραμμές ρεύματος τόσο των πριζών όσο και
του φωτισμού.
• Εγκατάσταση εκατόν δέκα πέντε (115) πριζών σούκο, καλής ποιότητας (τύπου mosaic της
Legrand) τοποθετημένων εντός καναλιού όδευσης τύπου Legrand DLP 100x50 mm, επιτοίχιου ή
επιδαπέδιου, όπου χρειάζεται. Οι πρίζες θα είναι εγκατεστημένες έως και τρεις ανά ενισχυμένη
γραμμή με καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm² και ασφαλισμένες με ασφάλεια 16Α. Το μήκος του
ανωτέρω καναλιού εκτιμάται στα περίπου 35 μέτρα.
• Εγκατάσταση είκοσι (20) γραμμών δικτύου cat 6, οι οποίες θα τερματίζουν σε patch panel στο
κεντρικό rack του κτηρίου Γαληνός. Το patch panel επιβαρύνει τον ανάδοχο. Οι πρίζες δικτύου
θα είναι καλής ποιότητας (τύπου panduit της Legrand) και ενσωματωμένες στο κανάλι.
• Η εγκατάσταση του δικτύου θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη.
Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν:
Α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν συναφή επαγγέλματα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
Β. Συνεταιρισμοί.
Γ. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις που προέρχονται από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου και κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από την
πρόσκληση.
Το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του
ΕΟΧ ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε.
και έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση του στο εσωτερικό
των ανωτέρω χωρών.
Οι ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση προμηθευτών υποχρεούται να πράξει
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία
για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με
την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού έτσι ώστε να εκτιμήσουν τις γενικές και
ειδικές συνθήκες που επικρατούν, πριν από την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς τους.
Από τον προσφέροντα θα κατατεθεί το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» (επισυναπτόμενο
υπόδειγμα) συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο σε σφραγισμένο φάκελο.
Αποκλείονται οι προσφορές όταν, η συνολική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια
και εγκατάσταση ειδών της παρούσας πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., υπερβαίνει

τον συνολικό προϋπολογισμό, ήτοι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ (5.580,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι, ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή
προσφοράς και η συμμετοχή στη διαδικασία έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος
νομικού προσώπου.
Εγγύηση συμμετοχής δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση.
Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι ( 120 ) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες
από την επόμενη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον
Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο κατά δύο ( 2 )
μήνες.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει παραδώσει και εγκαταστήσει το ηλεκτρολογικό υλικό εντός
σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Ο τεχνικός (ή οι τεχνικοί) που θα αναλάβει τις προαναφερθείσες εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να
διαθέτει την σχετική σε kW και αντίστοιχη για το είδος εργασιών, άδεια ηλεκτρολόγου έτσι όπως
αναφέρεται στο Π.Δ.108/2013 και θα πρέπει να είναι σε θέση να την επιδεικνύει σε τρίτους αν αυτό
χρειαστεί.
Αν σε περίπτωση ελέγχου βεβαιωθεί πως ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος δεν διαθέτει την απαιτούμενη
άδεια τότε εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3982/2011 ή και στο άρθρο 414 του Ποινικού
Κώδικα.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται, σε αποζημίωση του Ιδρύματος, για κάθε ζημία άμεση ή έμμεση που θα
προξενήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης, 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 προμήθειας και εγκατάστασης.
Ο ανάδοχος κατά την παράδοση και εγκατάσταση των ειδών είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις
ισχύουσες διατάξεις, αναφορικά με την ασφάλεια εντός του χώρου του Ιδρύματος.
Ακόμα υποχρεώνεται να λαμβάνει κάθε φορά, όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων
προς τρίτους, ιδιαίτερα σε χώρους του Ιδρύματος, όπου διακινείται μεγάλος αριθμός σπουδαστών ,
καθηγητών και λοιπού προσωπικού.
Η πληρωμή της αξίας του εκδιδόμενου τιμολογίου θα γίνει, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από
αρμόδια επιτροπή, από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή του Αναδόχου.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαδικασία υλοποίησης της προμήθειας και εγκατάστασης θα πρέπει να
γίνονται με την σύμφωνη γνώμη της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π. και Αναδόχου.
Η οριστική παραλαβή (πρωτόκολλο παραλαβής) εκτέλεσης των εργασιών εγκατάστασης του
ηλεκτρολογικού υλικού θα γίνει με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων του Ιονίου Πανεπιστημίου

(Επιτροπή Παραλαβής), μετά το πέρας δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας διάρκειας δέκα πέντε (15)
ημερών από την ολοκλήρωση της προμήθειας και των εργασιών εγκατάστασης.

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας, 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 σύμβασης,
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.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο του Ιονίου
Πανεπιστημίου www.ionio.gr.

Με εντολή Πρύτανη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρία Παπαβλασοπούλου

Εσωτερική Διανομή:
-Συντονιστής Υπηρεσιών Ι.Π.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημερομηνία,
Προς:

Τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π.

Στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου:
Επωνυμία:……………………………………………………..
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………
Διεύθυνση:…………………………………………………….
Αριθμό τηλεφώνου:…………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………
Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα τοποθετηθεί το υπό προμήθεια είδος, αποδεχόμενος πλήρως
του όρους της αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/4085/12-11-18/φ.17-18 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών,
προσφέρω για την: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ
ΓΑΛΗΝΟΣ»

Συνολική αξία με ΦΠΑ(€):………………………………………...........................................................

O Προσφέρων
(Υπογραφή / Σφραγίδα)

