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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Κέρκυρα, 09-01-2019
Αρ. Πρωτ.: ΔΤΥ/ 54 /φ. 33-18
ΕΡΓΟ: «Οικοδομικές εργασίες επισκευής φθορών και
Διαρρυθμίσεων σε κτήρια του Ι.Π»
CPV:
44112000-8
ΧΡΗΜ.: ΠΔΕ 2014ΣΑΕ54600031
«Επισκευή και διαρρύθμιση ακινήτων για την
κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Ι.Π.»
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΔΤΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Προκειμένου να προβεί σε εργασίες επισκευής φθορών σε διάφορα κτήρια και διαρρυθμίσεων
για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες 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 Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4270/2014
3. Την από 06-12-2018 (8η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ι.Π. ακαδημαϊκού έτους 2018-2019)
Απόφαση της Συγκλήτου για την έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
ανάθεση των οικοδομικών εργασιών επισκευής φθορών και διαρρυθμίσεων σε κτήρια του
Ι.Π.,
4. Το γεγονός ότι το έργο ύψους 12.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ), θα
χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), κωδικός έργου
2014ΣΑΕ54600031 «Επισκευή και διαρρύθμιση ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών
αναγκών του Ι.Π.»
Προκηρύσσει
Συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Οικοδομικές εργασίες επισκευής φθορών και
διαρρυθμίσεων σε κτήρια του Ι.Π.», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 12.800,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την
ανάθεση του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την από 30/11/2018 Τεχνική Έκθεση και καλεί
τους ενδιαφερομένους έως και την Πέμπτη 24/01/2019 και ώρα 14:00, να υποβάλλουν σε
σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιονίου
Πανεπιστημίου (Ιωάννη Θεοτόκη 72/ ισόγειο, Κεντρική Διοίκηση).
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα με την 06-122018 (8η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ι.Π. ακαδημαϊκού έτους 2018-2019) Επιτροπή

19PROC004322709 2019-01-11
Διεξαγωγής του διαγωνισμού στις 29/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ στα
γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης 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 καθορισθεί από την Σύγκλητο του Ι.Π. 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 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
-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).
Δικαίωμα 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 εξήντα (60) 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 το έργο με ενάριθμο
2014ΣΑΕ54600031 «Επισκευή και διαρρύθμιση ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών
αναγκών του Ι.Π.» του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει αφού συνταχθεί πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των εργασιών.
Τον ανάδοχο Ε.Δ.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.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή προσφοράς
στο διαγωνισμό από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π. (Νέο Κτίριο, Ιωάννου
Θεοτόκη 72, ισόγειο κτιρίου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 -12.00 (τηλ. 26610
87650, 87652).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τα τεύχη δημοπράτησης από την
ιστοσελίδα του Ι.Π. www.ionio.gr.
2

19PROC004322709 2019-01-11
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των
όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
ανάθεση (προσωρινός ανάδοχος), θα υποβάλει 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.
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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.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικού
Προγραμματισμού, Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
του Ιονίου Πανεπιστημίου

Εσωτερική Διανομή:

Καθηγητής Θεόδωρος Παππάς

-Πρύτανης
-Αναπληρωτές Πρύτανη
-Συντονιστής Υπηρεσιών Ι.Π.
-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Ι.Π.»

5

19PROC004322709 2019-01-11
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Αντικατάσταση της σιδερένιας θύρας του χώρου όπου βρίσκεται φρεάτιο λυμάτων του
Δήμου, στην πίσω όψη της δυτικής πτέρυγας των Παλαιών Ανακτόρων, που στεγάζει τα
γραφεία των καθηγητών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου
Πανεπιστημίου. Η υπάρχουσα σιδερένια πόρτα είναι χωρίς θυρίδα εξαερισμού, με
αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται και να μεταφέρεται στον άνωθεν χώρο των γραφείων
έντονη δυσάρεστη οσμή. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνεται να
αντικατασταθεί η εξωτερική πόρτα 5Γ διαστάσεων 1,10μ. πλάτος Χ 1,90μ. ύψος με
άλλη δίφυλλη, κατασκευασμένη από γαλαβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5-2 εκατοστά,
με περσίδες αερισμού, βαμμένη στο ίδιο σκούρο πράσινο κυπαρισσί χρώμα για
λόγους ομοιομορφίας. Επισυνάπτεται απόσπασμα σχεδίου της δυτικής όψης και
υπάρχει η αντίστοιχη έγκριση από την Αρχαιολογία Κέρκυρας.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
2. Επιδιόρθωση της κεντρικής ξύλινης πόρτας εισόδου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ι.Π.,
η οποία έχει παρουσιάσει ελαφριά κύρτωση με αποτέλεσμα να κλείνει με δυσκολία.
Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των μεντεσέδων και πλάνισμα σε τέσσερα σημεία
του ενός φύλλου της πόρτας και επανατοποθέτησή της με μικρή μετατόπιση στη ίδια
θέση, ώστε να κλείνει.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 450,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
3. Ευπρεπισμός του χώρου των αιθουσών κλειστών βιβλιοστασίων στο κτήριο της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης, όπου έχει παρουσιαστεί εσωτερικά σε αρκετά σημεία και σε
εκτεταμένη έκταση διάβρωση από ανιούσα υγρασία, λόγω της χαμηλότερης στάθμης
του δαπέδου εσωτερικά από το εξωτερικό το οποίο είναι επιστρωμένο με κυβόλιθους.
Θα τοποθετηθεί εσωτερικά, κατά μήκος του τοίχου (συνολικό μήκος 40,80 μ.) και σε
απόσταση πέντε (5) εκατοστών από αυτόν, δεύτερος τοίχος από ανθυγρή γυψοσανίδα
μέχρι το ύψος των δύο μέτρων, με θυρίδες εξαερισμού στη βάση του ανά διαστήματα.
Στο τελείωμα της γυψοσανίδας θα μπει γωνιόκρανο στοκαρισμένο κανονικά. Επίσης
θα αποξηλωθεί το υπάρχον σοβατεπί και θα επανατοποθετηθεί του επί του τοίχου της
γυψοσανίδας.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 1.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
4. Επαναλειτουργία των τουαλετών στο ισόγειο του Κτηρίου της Ιονίου Ακαδημίας, οι
οποίες κατασκευάστηκαν βάσει του κτιριολογικού προγράμματος της ανακατασκευής
της Ι.Α., που προέβλεπε τον αριθμό αυτό σύμφωνα με τη δυναμικότητα του κτηρίου
που φιλοξενεί χώρο εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού (αίθουσα εκδηλώσεων
Ιονίου Ακαδημίας). Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή τοίχου από
γυψοσανίδα σε μήκος 5,00 μέτρων και ύψος 3,90 μ. στο γραφείο Διεθνών και
Δημοσίων Σχέσεων Πρυτανείας στο ισόγειο της Ιονίου Ακαδημίας, ώστε να
δημιουργηθεί διάδρομος στο πίσω μέρος του γραφείου για την πρόσβαση στο χώρο
των τουαλετών και άνοιγμα τμήματος της υπάρχουσας γυψοσανίδας για τη δημιουργία
εισόδου στο διάδρομο. Για την επαναλειτουργία των τουαλετών απαιτούνται οι
παρακάτω εργασίες:
 αποξήλωση των δύο ουρητήρων με το καζανάκι τους και τάπωμα των
αποχετεύσεών τους,
 αντικατάσταση μιας λεκάνης (κάτω εξαγωγή) με το καζανάκι της,
 τοποθέτηση ενός περίπου τετραγωνικού μέτρου λευκού πλακιδίου στον τοίχο
των γυναικείων τουαλετών,
 τέσσερεις (4) μηχανισμοί για καζανάκια, πέντε (5) σπιράλ, πέντε(5) γωνιακά
διακοπτάκια και πέντε (5) καλύμματα λεκάνης,
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αποξήλωση και απομάκρυνση δύο (2) μικρών θερμοσιφώνων και τάπωμα των
σωληνώσεων
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 1.450,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
5. Επιδιόρθωση - επισκευή ρωγμών στο Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
Πρυτανείας και στο χώρο υποδοχής, στο ισόγειο της Ιονίου Ακαδημίας. Για την
επισκευή των ρωγμών που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί από την εγκλωβισμένη
υγρασία στον τοίχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, θα γίνουν τοπικά, όπως
σημειώνεται στο απόσπασμα σχεδίου κάτοψης ισογείου που επισυνάπτεται, οι
παρακάτω εργασίες:
 Καθαίρεση των επιχρισμάτων έως το πλέγμα
 Αντικατάσταση του πλέγματος ή αποκατάστασης της οξείδωσης που έχει
υποστεί με ειδικό υλικό επάλειψης που σταματά την οξείδωση
 Επάλειψη με σταθεροποιητή ολόκληρης της επιφάνειας
 Τοποθέτηση μεταλλικών γαλβανισμένων γωνιακών ελασμάτων (γωνιόκρανων),
όπου χρειάζεται για τη διαμόρφωση γωνίας και συμπλήρωση με επισκευαστικό
τσιμέντο, ώστε να διαμορφωθεί τελική επιφάνεια για σοβάντισμα
 Επίχρισμα της επιφάνειας με σοβά πάχους 1 εκ.
 Χρωματισμός της τελικής διαμορφωμένης επιφάνειας με το χρώμα του τοίχου
Η παραπάνω επέμβαση θα γίνει τοπικά και αφορά την περιμετρική επιφάνεια έξι
κουφωμάτων του ισογείου χώρου στην είσοδο του κτηρίου και το πλαϊνό τμήμα της
κεντρικής εισόδου. Η συνολική επιφάνεια επέμβασης υπολογίζεται περίπου 100 μ2.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 7.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
6. Αποκατάσταση κεραμιδώματος στέγης με χρήση ικριωμάτων στην πίσω όψη του
κτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης σε ύψος 7,5μ., προκειμένου να αποκατασταθεί η
ακριανή σειρά κεραμιδώματος της στέγης του κτηρίου σε μήκος περίπου 10,00 μέτρων,
το οποίο αποκολλήθηκε. Τα ικριώματα θα είναι σιδηρά, σωληνωτά συμβατικού τύπου,
με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, επαρκώς στερεωμένα, δεν θα παρουσιάζουν
κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και
κλίμακες ανόδου.
Τέλος, θα αποκατασταθεί (με μάτισμα) η υπέρθυρη διακοσμητική κορνίζα από φελιζόλ
διαστάσεων 0,25x2μ., η οποία αποκολλήθηκε λόγω της πτώσης των κεραμιδιών. Η
αποκατάσταση περιλαμβάνει και την εφαρμογή επιχρισμάτων.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 1.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α

1.

2.

Ομάδες εργασιών
Σιδερένια δίφυλλη πόρτα με
περσίδες αερισμού,
διαστάσεων 1,10Χ1,90
Επισκευή ενός φύλλου της
ξύλινης εξωτερικής πόρτας
εισόδου της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης

Ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
δαπάνη
(με Φ.Π.Α.)

1

1

500,00

450,00
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3.

4.

5.

6.

Κατασκευή τοιχοπετάσματος
γυψοσανίδας σε απόσταση 5
εκ. από τον υπάρχοντα τοίχο,
σε μήκος 40,80μ. και ύψος 2,00
μ., με σχάρες αερισμού στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη
Επαναλειτουργία των
τουαλετών στο ισόγειο του
κτηρίου της Ιονίου Ακαδημίας
με τις εργασίες: κατασκευή
τοίχου από γυψοσανίδα στο
ισόγειο της Ι.Α. μήκους 5,00 μ.
και ύψους 3,90μ. για τη
δημιουργία πρόσβασης στα WC
- Άνοιγμα πόρτας – Εργασίες
αντικατάστασης ειδών υγιεινής
Επισκευή ρωγμών στο ισόγειο
του κτηρίου της Ιονίου
Ακαδημίας
Αποκατάσταση κεραμιδώματος
στέγης Κ.Β. με χρήση
ικριωμάτων συμβατικού τύπου
και της διακοσμητικής κορνίζας
από φελιζόλ διαστάσεων
0,25x2μ.
Η αποκατάσταση περιλαμβάνει
την εφαρμογή επιχρισμάτων.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:

81,60 Μ2

1

100,00 Μ2

1

1.900,00

1.450,00

7.500,00

1.000,00

12.800,00 €
Η Συντάξασα

Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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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, αποδεχόμενος πλήρως του
όρους της αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/ 54 / 9-1-19 / φ.33-18 Προκήρυξης, προσφέρω για το έργο:
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Ι.Π.»
το ποσό των (αριθμητικώς) ……………………………….€ (συμπ/νου. ΦΠΑ 24%)
(ολογράφως)……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

O Προσφέρων
(σφραγίδα-υπογραφή)
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