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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 εδαφ. γ
της παρ.2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών (Κέρκυρα)
του Ιονίου Πανεπιστημίου για διάστημα 105 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης συνολικού
προϋπολογισμού 193.054,05€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα (εκκρεμοδικία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ.
ΔΟ4/2550/11-7-2018 ΑΔΑΜ 18PROC003413836) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων με
εκδίκαση στις 24-1-2019) για την αναθέτουσα αρχή, διότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών
που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/197-1974), όπως ισχύει.
2.
Το N. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των A.E.I.» όπως τροποποιημένος ισχύει.
3.
Το Π.Δ. 83/84 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας».
4.
Το Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση φόρου στο
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
5.
Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»
όπως ισχύει σύμφωνα με τους Ν. 4276/2014,Ν.4281/2014,Ν.4354/2015.
6.
Τα άρθρα 83, 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σύμφωνα με τους Ν. 2730/1999, Ν.3283/2004, Ν. 3899/2010,
Ν.4223/2013, Ν. 4270/2014, Ν.4337/2015.
7.
Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α’) και
του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’)
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του
Ν.3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α΄).
8.
Το Π.Δ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β'
1673) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε
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με το Ν.3414/2005'', καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες".
9.
Το Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15.
10.
Το Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
11.
Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία
διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
12.
Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2000).
13.
Το Ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των στοιχείων
του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ..
14.
Τη με Αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας
& Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
15.
Το Ν. 3469/2006 (Α' 131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις".
16.
Το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/07 (Α150).
17.
Το Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18.
Τη με Αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005».
19.
Tο Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις".
20.
Το Ν. 3846/2010, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α/31/02-03-2011) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και
άλλες διατάξεις».
21.
Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
22.
Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4076/2012, το Ν.
4115/2013 και το Ν. 4132/2013.
23.
Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
24.
Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ».
25.
Τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
26.
Τη παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
27.
Το Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
28.
το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση».
29.
Το Ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013».
30.
Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
31.
Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
32.
Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία".
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33.
Τον κανονισμό 2342/2015 της Ε.Ε./15-12-2015 για τροποποίηση των οδηγιών και του Συμβουλίου για
τα όρια ως αναφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά την διαδικασία σύναψης συμβάσεων.
34.
Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
35.
Τους Ν.4430/2016, 4431/2016, 4441/2016, 4446/2016, 4447/2016, 4456/2017, 4465/2017,
4468/2017, 4469/2017, 4472/2017 και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών
πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης,
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
36.
Το Π.Δ. 80/2016 (ΑΊ45) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".
37.
Την Αριθμ. 158/2016 απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3698/Β) « Έγκριση τυποποιημένου εντύπου
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/16, για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
κάτω των κοινοτικών ορίων».
38.
Τη με αριθμό 57654/23-5-2017 απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781,τχ. Β.).
39.
Το Π.Δ 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών».

40.
Την αριθμ. πρωτ. 54512/03-04-2018/Β2 (ΑΔΑ: 6ΠΟΠ4653ΠΣ-Ι9Ε) απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020.
41.
Tην από 5/6/2018 Απόφαση Συγκλήτου (16ης συνεδρίασης) έγκρισης προκήρυξης διεθνούς
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού καθώς και έγκρισης του προϋπολογισμού τη δαπάνης.
42.
Την με αριθμ. Πρωτ. 9/7/2018 απόφαση για πολυετή δέσμευση (ΑΔΑ: 6Ψ1046Ψ8ΝΨ-Μ6Θ)
43.
Την υπ. Αριθμ. ΔΟ4/2550/11-7-2018 ΑΔΑΜ:18PROC003413836)
διακήρυξη ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων για την Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή σίτισης στους δικαιούμενους
δωρεάν σίτιση φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου (Λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου του
Πανεπιστημίου – εξοπλισμός του εστιατορίου, προμήθεια πρώτων υλών, παρασκευή φαγητού, διανομή
και εξυπηρέτηση, καθαριότητα εστιατορίου) με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού) τριών γευμάτων
ημερησίως (πρωί, μεσημέρι, βράδυ), για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εκτός των διακοπών
Χριστουγέννων,
Πάσχα
και
καλοκαιριού
συνολικού
προϋπολογισμού
857.159,99€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
44.
Τι υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές με αριθμούς συστήματος 104729 Α. Χούτος –
Επισιτιστικές Επιχειρήσεις Α.Ε και 110874 Ποτ & Παν Φουντσέρβις Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής και
Εμπορίας Γευμάτων
45.
Την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ 1155/6.11.18 υποβληθείσα προδικαστική προσφυγή
της εταιρείας Ποτ & Παν Φουντσέρβις Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής και Εμπορίας Γευμάτων
46.
Την με αριθμ. απόφαση 1166/2018 της ΑΕΠΠ
47.
Την από 10-1-2019 Απόφαση της 10ης Συνεδρίασης Συγκλήτου για την συμμόρφωση του ΙΠ με την
απόφαση 1166/2018 της ΑΕΠΠ.
48.
Την αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων της εταιρείας «Ποτ & Παν
Φουντσέρβις Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής και Εμπορίας Γευμάτων», με σχετική πράξη κατάθεσης προς
το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων με αριθμό ΑΝ1/7-1-2019 και ημερομηνία εκδικάσεως της αίτησης την
24-1-2019 και ώρα 09:00.
49.
Το γεγονός ότι είναι αναγκαία και υποχρεωτική για τις Πρυτανικές Αρχές η δωρεάν σίτιση των
φοιτητών για την εξασφάλιση συνθηκών διαβίωσης των, καθώς αν δεν υπάρχει δωρεάν σίτιση θα ήταν
αδύνατη η ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος λόγω ότι οι δικαιούμενοι δωρεάν σίτιση όπως προβλέπεται
από το νόμο δεν διαθέτουν εισοδήματα που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες διατροφής τους και
την παρακολούθηση των μαθημάτων με συνέπεια να εκτεθούν σε κίνδυνο (βλ. 198/Συνεδρ. 36/25-112003 και 0035/Συν 7η /26-2-2008 Πράξεις του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) καθώς και την
πράξη του 4ου Τμήματος του ΕΣ, Συνεδρίαση 7/96, η οποία αναφέρει ότι «οι διοικητικές αρχές δεν
δικαιούνται να προβαίνουν σε αναλήψεις δημοσίων υποχρεώσεων, χωρίς να στηρίζονται σε κανόνα
δικαίου που να τους το επιτρέπει. Επιτρέπεται, όμως, η πραγματοποίηση δαπανών από τις διοικητικές
αρχές που, χωρίς να ευρίσκουν ρητό νομοθετικό έρεισμα, δύνανται πάντως να στηριχθούν στη
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συναγόμενη από τις επί μέρους νομοθετικές διατάξεις ανάγκη προς ομαλή λειτουργία ή προς εκπλήρωση
των σκοπών της δημόσιας υπηρεσίας που την πραγματοποιεί. Οι δαπάνες αυτές μόνον είναι εν τούτοις
νόμιμες όταν η μη πραγματοποίησή τους θα προκαλούσε προβλήματα στην λειτουργία της υπηρεσίας ή
θα την εμπόδιζε στην επιδίωξη των σκοπών της.»
Την από 17-1-19/11ης απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΑΔΑ: Ψ4Ν046Ψ8ΝΨ-ΕΜΦ) για
την έγκριση της διαδικασία Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το εδαφ. γ της παρ.2 της Οδηγίας του άρθρου 32
του Ν. 4412/2016 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών του

Ιονίου Πανεπιστημίου για διάστημα 105 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης συνολικού
προϋπολογισμού 193.054,05€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα (εκκρεμοδικία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ.
ΔΟ4/2550/11-7-2018 ΑΔΑΜ: 18PROC003413836) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων με
εκδίκαση στις 24-1-2019) για την αναθέτουσα αρχή, διότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.
Καλούμε
Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να
λάβουν μέρος στην εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το εδαφ. γ
της παρ.2 της Οδηγίας του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, για την ανάδειξη
αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου για διάστημα 105 ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού 193.054,05€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα (εκκρεμοδικία ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. ΔΟ4/2550/11-7-2018 ΑΔΑΜ: 18PROC003413836) ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων με εκδίκαση στις 24-1-2019) για την αναθέτουσα αρχή, διότι δεν είναι
δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές
διαδικασίες με διαπραγμάτευση.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός διαμορφώνεται σύμφωνα με τον πίνακα 1 .
CPV: 55300000-3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

προϋπολογισμός διαπραγμάτευσης
ημέρες
105

πλήθος ημερήσιο προϋπολογισμός
φοιτητών σιτηρέσιο
χωρίς Φ.Π.Α.
659

2,25

Φ.Π.Α
24%

155.688,75 37.365,30

συνολικός
προϋπολογισμός
με Φ.Π.Α.24%
193.054,05

Η σύντμηση των προθεσμιών γίνεται για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης σίτισης των φοιτητών
του Ιονίου Πανεπιστημίου λόγω μη συμβασιοποίησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
αριθμ. πρωτ. ΔΟ4/2550/11-7-2018 ΑΔΑΜ: 18PROC003413836) διακήρυξης λόγω υποβολής
ενδίκων μέσων. ( Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων)
Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov. του ως άνω συστήματος.
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov. του ως άνω συστήματος, την 25-01-2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00:00

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη
του ΕΣΗΔΗΣ

22-01-2019 και ώρα 14:00

Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών

22-01-2019 και ώρα 16:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

25-01-2018 και ώρα 15:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών

28-01-2019 και ώρα 10:00

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν α) δικαιολογητικά συμμετοχής β)τεχνική προσφορά και β) οικονομική
προσφορά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ.
ΔΟ4/2550/11-7-2018 - ΑΔΑΜ 18PROC003413836).
Οι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να υποβάλουν εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, την τεχνική και
οικονομική προσφορά ιδιοχείρως ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) σύμφωνα με το υπόδειγμα που
επισυνάπτεται μέχρι τις 25-01-2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου
Πανεπιστημίου Ι.Θετόκη72, 49100 Κέρκυρα.
Μετά το πέρας της ως άνω αναγραφόμενης ώρα οι προσφορές που θα κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες
και δεν θα αξιολογηθούν.
Επιπλέον οφείλουν να επισυνάψουν στην προσφορά τους τον πίνακα ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων
της προσφοράς όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2631β «Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων τρέχοντος
έτους» του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.
Η παρούσα πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης θα αναρτηθεί στο site του Ιονίου
Πανεπιστημίου www.ionio.gr (Διαγωνισμοί) και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Με εντολή Πρύτανη
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικού Προγραμματισμού
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής κ. Θεόδωρος Παππάς
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ ΠΡΟ
ΦΠΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ

2,25€

ΦΠΑ
24%

ΤΙΜΗ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ

0, 54€

2,79€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα / Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου εκπροσώπου
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