ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κέρκυρα, 18-02-2019
Αρ. πρωτ.: ΔΤΥ/ 749 /Φ. 13-19
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης
Ταχ. Δ/νση
: Ι. Θεοτόκη 72, 49132
Πληρ.
: A. Kόνταρης
Τηλέφωνο
: 26610 87653
E-mail
: dty@ionio.gr

Προς:

1.«ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ του ΘΑΝΑΣΗ»
ΑΛΟΥΝΙΜΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Εθν. Παλαιοκαστρίτας 7, Κέρκυρα
gianisvasilis@gmail.com
26610-36058
2.Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ Ι.Π. με μέριμνα της ΔΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την ανάθεση του έργου
«Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροκίνητου μηχανισμού για συρόμενη καγκελόπορτα
στην είσοδο του χώρου στάθμευσης του οικοπέδου των κτηρίων ΤΙΣ – ΤΑΒΜ και Κεντρικής
Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου και 50 τηλεχειριστηρίων»
Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή:
Διαγωνιστική
Διαδικασία
Υπηρεσίας:
Τίτλος Υπηρεσίας:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση

CPV:

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροκίνητου μηχανισμού
για συρόμενη καγκελόπορτα στην είσοδο του χώρου
στάθμευσης του οικοπέδου των κτηρίων ΤΙΣ – ΤΑΒΜ και
Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου και 50
τηλεχειριστηρίων
31720000-9

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση:

Τακτικός Προϋπολογισμός Ι.Π. 2019

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου
(=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):

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

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:
21-02-2019 και ώρα 12:00
(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):
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:
22/02/2019 και ώρα 13:00

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών:

Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα Τηλ: 26610-87609

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Για λόγους ασφαλείας θα γίνει προμήθεια ηλεκτροκίνητου μηχανισμού για το άνοιγμα της
συρόμενης αυλόπορτας στην είσοδο του χώρου στάθμευσης του οικοπέδου των κτηρίων ΤΙΣ
– ΤΑΒΜ και Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και προμήθεια 50
τηλεχειριστηρίων σύμφωνα με τα παρακάτω:
Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός συρόμενης πόρτας μήκους 5 μ.
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροκίνητου μηχανισμού συρόμενης καγκελόπορτας μήκους
5 μέτρων, μονοφασικός 230 vac 50 hz, ονομαστικής ισχύος 330 W περίπου, βαθμού
προστασίας ΙP44. Η λίπανση του μηχανισμού αυτού θα γίνεται με γράσο, ενώ στο εσωτερικό
του θα φέρει ηλεκτρονική πλακέτα προκειμένου να ελέγχονται καλύτερα οι λειτουργίες του.
Συμπεριλαμβάνονται επίσης ένα ζευγάρι φωτοκύτταρα ασφαλείας, πενήντα (50)
τηλεχειριστήρια, μεταλλική κρεμαγιέρα (για την κίνηση του πορτονιού), μηχανισμός
απεμπλοκής με ειδικό κλειδί (για κίνηση με τα χέρια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος), και
όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και καλωδιώσεις για την σωστή τοποθέτηση,
σύνδεση, και ρύθμιση του μηχανισμού. Δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί
τόπου του έργου, τοποθέτηση, εργασία εγκαταστάσεως, ρύθμισης, δοκιμών και παράδοσης
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ο μηχανισμός αυτός θα φέρει σήμανση CE 3.
Για την υποστήριξη του όλου συστήματος θα κατασκευαστεί στο ένα άκρο της αυλόπορτας
κολονάκι από μπετό έως το ύψος της πόρτας.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, 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 σύμβασης.
2.Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος της τήρησης της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
εργασιών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους,
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση:
Ι. Θεοτόκη 72) με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/
/15-02-19
πρόσκληση, με το παρακάτω περιεχόμενο:
Στοιχεία του υποψήφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………..
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………
Διεύθυνση:…………………………………………………….
Αριθμό τηλεφώνου:………………………………………..

Για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροκίνητου μηχανισμού για συρόμενη
καγκελόπορτα στην είσοδο του χώρου στάθμευσης του οικοπέδου των κτηρίων ΤΙΣ – ΤΑΒΜ
και Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου και 50 τηλεχειριστηρίων»
προσφέρω το ποσό των (αριθμητικώς) ……………………. € (συμπ/νου ΦΠΑ)
Υπογραφή – Σφραγίδα

Εσωτερική Διανομή:
-Συντονιστής Υπηρεσιών Ι.Π.
-Δ/νση Οικονομικής Διαχ/σης

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Ιονίου Πανεπιστημίου
Μαρία Παπαβλασοπούλου

