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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

Κζρκυρα, 27-02-2019
Αρ. πρωτ.: ΔΣΤ/1046/ Φ. 17-19

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νςη
Πληρ.
Σηλζφωνο
E-mail

: Ι. Θεοτόκη 72, 49132
: A. Kόνταρησ
: 26610 87653
: dty@ionio.gr

Προσ:

1.«ΜΕΛΙΔΗ ΣΖΑΜΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ»
info@melidisglass.gr
26610-37544
2. Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟΝ ΙΣΟΣΟΠΟ ΣΟΤ Ι.Π. με μζριμνα τθσ ΔΣΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Για την ανάθεςη του ζργου
«Αποξήλωςη υαλοπινάκων και προμήθεια και τοποθζτηςη νζων ςε γραφεία τησ Κεντρικήσ
Διοίκηςησ του Ι.Π. & ςτο Σ.Μ..»
Α. Πληροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι
Διαδικαςία
Τπθρεςίασ:
Σίτλοσ Τπθρεςίασ:

Ιόνιο Πανεπιςτήμιο
Ανάκεςθσ Απευκείασ Ανάκεςθ

CPV:

Προμήθεια και τοποθζτηςη υαλοπινάκων ςε γραφεία τησ
Κεντρικήσ Διοίκηςησ του Ι.Π.
44221111-6 «Μονάδεσ διπλϊν υαλοπινάκων»

υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ

500 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)

Χρθματοδότθςθ:

Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ Ι.Π. 2019

Κριτιριο επιλογισ του αναδόχου
(=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ):

Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)

Καταλθκτικι προθεςμία κατάθεςησ των
προςφορϊν:
5-3-2019 και ϊρα 12:00
(Οι ζγγραφεσ προςφορζσ θα πρζπει να
κατατίθενται, κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ
και ώρεσ, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί
να περιζλθουν ςτην Αναθζτουςα Αρχή το
αργότερο μζχρι):
Σόποσ και τρόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν: -Κατάκεςθ ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Ι. Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα Σθλ: 26610-87609
-Αποςτολι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dty@ionio.gr

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία των υπθρεςιϊν του Σμιματοσ
Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωςθσ και τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ, που ςτεγάηονται ςτο κτιριο τθσ
Κεντρικισ Διοίκθςθσ του Ι.Π., κα αντικαταςτακοφν οι διάφανοι υαλοπίνακεσ των κινθτϊν
χωριςμάτων των ανωτζρω γραφείων με αντίςτοιχουσ αμμοβολθμζνουσ. υγκεκριμζνα:

-Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωςησ:
Αποξιλωςθ ζξι τεμαχίων διάφανων, μονϊν υαλοπινάκων και τοποκζτθςθ ιςαρίκμων
(ςυμπ/νθσ τθσ προμικειασ) αμμοβολθμζνων μονϊν υαλοπινάκων, με τισ ωσ κάτωκι
διαςτάςεισ (τ.εκ.): 105x70, 108x70, 102x70, 92x70, 92,5x70, 56x70.
-Νομική Υπηρεςία:
Αποξιλωςθ 4 τεμαχίων διάφανων, μονϊν υαλοπινάκων και τοποκζτθςθ ιςαρίκμων
(ςυμπ/νθσ τθσ προμικειασ) αμμοβολθμζνων μονϊν υαλοπινάκων, με τισ ωσ κάτωκι
διαςτάςεισ (τ.εκ.): 35x70, 92x70, 92x70, 38x70.
Επιπλζον, κα αντικαταςτακεί λόγω κραφςθσ, 1 τεμ. διπλοφ υαλοπίνακα διαςτάςεων 30x50
ςτο κτιριο του Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν (ΣΜ) ςτθν Αίκουςα 3 (υπόγειο).
Η ςυνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 500€ ςυμπ/νου Φ.Π.Α.
Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1.Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται
ςτενά με τθν ανακζτουςα αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε
παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
2.Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ τθσ τιρθςθσ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ,
υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η προςφορά (ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ) κα κατατεκεί ςτο κεντρικό πρωτόκολλο
του Ιονίου Πανεπιςτθμίου (Σαχ. Δ/νςθ: Ι. Θεοτόκθ 72) ι κα αποςταλεί με θλεκτρονικό
ταχυδρομείο ςτθν διεφκυνςθ dty@ionio.gr, ζωσ τθν 5η -3-2019 και ϊρα 12:00.

Εςωτερική Διανομή:
-υντονιςτισ Τπθρεςιϊν Ι.Π.
-Δ/νςθ Οικονομικισ Διαχ/ςθσ

Με εντολή Πρφτανη Ι.Π.
Η Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη
τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν
του Ιονίου Πανεπιςτημίου
Μαρία Παπαβλαςοποφλου

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ημερομηνία,
Προσ:

Σο Ιόνιο Πανεπιςτήμιο

τοιχεία του υποψήφιου αναδόχου:
Επωνυμία:……………………………………………………..
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………
Διεφθυνςη:…………………………………………………….
Αριθμό τηλεφϊνου:…………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο εκτζλεςησ του ζργου και αποδεχόμενοσ πλήρωσ τουσ όρουσ
τησ υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΣΤ/ 1046 /φ.17-19/27-2-2019 πρόςκληςησ προςφζρω για το ζργο:
«Αποξήλωςη υαλοπινάκων και προμήθεια και τοποθζτηςη νζων ςε γραφεία τησ Κεντρικήσ
Διοίκηςησ του Ι.Π. & ςτο Σ.Μ..»,
το ποςό των (αρικμθτικϊσ) ………………………..……. € (ςυμπ/νου ΦΠΑ)

Ο Προςφζρων
(υπογραφή ςφραγίδα)

