ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληρ.
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

Κέρκυρα, 13-02-2019
Aρ. Πρωτ.: ΔΤΥ/ 696 /Φ. 12-19

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

Προς:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ Ι.Π. ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΔΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή:
Διαγωνιστική
Διαδικασία
Προμήθειας:
Τύπος Προμήθειας:
Τίτλος Προμήθειας:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Προμήθεια αγαθών
Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης,
πετρέλαιο θέρμανσης και αμόλυβδη βενζίνη)
15.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 2019

Κριτήριο
επιλογής
του
αναδόχου- Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της προσφορά βάσει τιμής (Το μεγαλύτερο ποσοστό
σύμβασης):
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής
τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την ημέρα της
παράδοσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον νομό
Κέρκυρας).
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:
20 Φεβρουαρίου 2019 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:
Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο
(Iωάννου Θεοτόκη 72)
Τηλ: 2661087609
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:
21/2/2019 και ώρα 9:00

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Β1.Αντικείμενο Προμήθειας
Σύντομη περιγραφή: Αφορά στην τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα:
α) πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου,
β) πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των γεννητριών και των
αντλητικών / πυροσβεστικών συστημάτων του Πανεπιστημίου και,
γ) βενζίνης για τον εφοδιασμό καυσίμων των υπηρεσιακών οχημάτων του Πανεπιστημίου.
α/α
Είδο
ς

CPV

1

09132100-4

2

09134100-8

3

09135100-5

Είδος προς
προμήθεια (CPV)
Απλή Αμόλυβδη
Βενζίνη
Πετρέλαιο
Κίνησης
Πετρέλαιο
Θέρμανσης
Σύνολο

Μονάδα
μέτρησης

Συνολική
αξία με
ΦΠΑ
(€)

Λίτρα

1.500,00

Λίτρα

1.500,00

Λίτρα

12.000,00
15.000,00

Β2. Tόπος παράδοσης του προς προμήθεια είδους:
ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΒΕΝΖΙΝΗ (ΑΠΛΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95
ΟΚΤΑΝΙΩΝ)

Πρατήριο καυσίμων

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

1. Για τις ανάγκες των γεννητριών και αντλητικών – πυροσβεστικών
συγκροτημάτων στα κτίρια: Τμήμα Ιστορίας, Τμήμα
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη (Ι. Θεοτόκη 72) και στην Ιόνιο Ακαδημία
(Καποδιστρίου & Ακαδημίας)
2. Για τις ανάγκες των γεννητριών στο κτίριο: Τμήμα Μουσικών
Σπουδών εντός του Παλαιού Φρουρίου
3. Για τις ανάγκες των αντλητικών – πυροσβεστικών στο κτίριο:
Φοιτητική Εστία (Νέο Λιμάνι)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Για τις ανάγκες των καλοριφέρ στα κτίρια:
3ο κτίριο του πρώην Ψ.Ν.Κ. (Πλατεία Τσιριγώτη)
Φοιτητική Εστία (Νέο Λιμάνι)
Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο)

Γ. Όροι της Διαγωνιστικής Διαδικασίας Προμήθειας
1.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα
α) σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή β) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, ή δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά χωρίς να
απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία
υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές)
του προμηθευτή με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Ιονίου Πανεπιστημίου θα
γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

2.

Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα έντυπα, σχέδια και
λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.

3.

Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και υπογεγραμμένη αρμοδίως.

4.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα
εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.

Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.

6.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

7.

Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε
τρόπο εκπρόθεσμα, δε θα αξιολογηθούν.

8.

Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης των
προσφορών για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

9.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

10. Η παραγγελία προμήθειας των υγρών καυσίμων θα δίνεται από το τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Στην εν λόγω παραγγελία θα καθορίζεται η
ποσότητα και η χρήση για την οποία αυτή προορίζεται. Η παράδοση του υπό προμήθεια
είδους θα γίνει από τον ανάδοχο εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία
παραγγελίας.
11. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την ημέρα της
παράδοσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον νομό Κέρκυρας), δηλ. στον υποψήφιο
που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και το προσφερόμενο είδος θα
καλύπτει τις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
12. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ θα επιβαρύνει. Το Δημόσιο,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
13. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών
(ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).
14. Η αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το αρ. 106 του Ν. 4412/2016 μετά από σχετική
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να
επαναλάβει αιτιολογημένα την παρούσα Πρόσκληση,
15. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή
από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια του Νομού
Κέρκυρας.
Δ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει στην προσφορά τους να συμπεριλάβουν τον πίνακα του
παραρτήματος Ι συμπληρωμένο με τις αντίστοιχες τιμές.
Οι προσφορές θα κατατίθενται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις
παρακάτω ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: ………………………………………………………………………….…
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ……………… / ……….…………….
Διεύθυνση: ……………………………………..………………………………………
Αριθμό τηλεφώνου: ……..………………………………..
e-mail: ……………………….……………………………
Για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα της κατάθεσης των προσφορών: 20/2/2019 και ώρα 13:00.
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:
Κεντρικό πρωτόκολλο Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, T.K. 49 132 Κέρκυρα
Δ1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης
Στον φάκελο προσφοράς θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος
θα δηλώνει ότι:
α) έλαβε γνώση του αντικειμένου της Πρόσκλησης,
β) πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην
Πρόσκληση,
γ) μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
δ) δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016 καταστάσεις,
ε) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
στ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.
2. Συμπληρωμένος υπογεγραμμένος και με σφραγίδα ο Πίνακας του Παραρτήματος Ι της
παρούσης: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς.

Με Εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Εσ. Διαν.:
-Πρύτανης Ι.Π.
-Αναπλ/τές Πρύτανη Ι.Π.
-Συντονιστής Υπηρεσιών Ι.Π.
-Δ/νση Οικονομικής Διαχ/σης

Μαρία Παπαβλασοπούλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στοιχεία του υποψήφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………..
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………
Διεύθυνση:…………………………………………………….
Αριθμό τηλεφώνου:…………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Υγρών καυσίμων»

α/α

CPV

1

09132100-4

2

09134100-8

3

09135100-5

Είδος προς
προμήθεια (CPV)
Απλή Αμόλυβδη
Βενζίνη
Πετρέλαιο
Κίνησης
Πετρέλαιο
Θέρμανσης
Σύνολο

Μονάδα
μέτρησης

Συνολική
αξία με
ΦΠΑ
(€)

Λίτρα

1.500,00

Λίτρα

1.500,00

Λίτρα

12.000,00

Ποσοστό
Έκπτωσης

15.000,00

Κέρκυρα, …../…./ 2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ
:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) έλαβα γνώση του αντικειμένου της Πρόσκλησης,
β) αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην Πρόσκληση,
γ) μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016,
δ) η ατομική επιχείρησή μου / εταιρεία δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις
της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 καταστάσεις,
ε) είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
στ) είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.
(4)

Ημερομηνία::

2019
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

