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Σαχ. Δ/νςθ
Σαχ. Κϊδικασ
Πλθρ.
Σθλζφωνο
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: Ιωάννου Θεοτόκθ 72
: 49132, Κζρκυρα
:Α. Κόνταρθσ
: 26610 87653
: dty@ionio.gr

Προσ:

Κάκε ενδιαφερόμενο

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

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Για τθν ανάκεςθ του ζργου «Ετιςια .ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν των μζςων
πυρανίχνευςθσ–κατάςβεςθσ ςε όλα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου»
Α. Πλθροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι
Διαδικαςία
Τπθρεςίασ:
Σίτλοσ Τπθρεςίασ:

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Ανάκεςθσ Απευκείασ Ανάκεςθ

CPV:
υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ
Χρθματοδότθςθ:

«Ετιςια .ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν των
μζςων πυρανίχνευςθσ–κατάςβεςθσ ςε όλα κτιρια του
Ιονίου Πανεπιςτθμίου»
31625100-4 «υςτιματα πυρανίχνευςθσ»
4.140 € ςυμπ/νου ΦΠΑ
Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ Ι.Π.

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

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

Καταλθκτικι προκεςμία κατάκεςθσ των
προςφορϊν:
14-3-2019 και ϊρα 13:00
(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 -Κατάκεςθ ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Ι. Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα Σθλ: 26610-87609
προςφορϊν:

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Β1. Αντικείμενο παροχισ υπθρεςιϊν – Προχπολογιςμόσ
Η παροφςα παροχι υπθρεςιϊν αφορά τθν ανάγκθ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ τυχόν
βλαβϊν των μζςων πυρανίχνευςθσ-κατάςβεςθσ ςτα κτιρια του Ι.Π. θ οποία γίνεται ςε
ετιςια βάςθ με αντίςτοιχθ ιςχφ.
(Α) Η ςυντιρθςθ αφορά τα μζςα πυρανίχνευςθσ και κατάςβεςθσ (όπου υφίςτανται) των
κτθρίων:
-Ιόνιοσ Ακαδθμία
-Σ.Μ.. (Αγγλικό Αναρρωτιριο)
-Κτιρια πρ. ΨΝΚ: Αςκλθπιόσ, Ιπποκράτθσ, Αρεταίοσ, 3ο κτιριο, Γαλθνόσ και Γκοφςθσ
-Κεντρικι Βιβλιοκικθ
-Φοιτθτικι Εςτία
-Παλαιά Ανάκτορα
-Κτιριο Σ.Ι..-Σ.Α.Β.Μ. και Κεντρικι Διοίκθςθ
Η ςυντιρθςθ κα περιλαμβάνει:
(1)Ζλεγχο λειτουργίασ των πινάκων πυρανίχνευςθσ, των μονάδων φόρτιςθσ, των
κυκλωμάτων φαροςειρθνϊν και των ανιχνευτϊν των ςυςτθμάτων.
(2)Δοκιμαςτικι λειτουργία ανιχνευτϊν καπνοφ από κάκε ηϊνθ του πίνακα.
Κακαριςμόσ ανιχνευτϊν όπου είναι απαιτθτό.
(3)Επίςκεψθ για ςυντιρθςθ τρεισ φορζσ το χρόνο, μία ανά τρίμθνο, (ςυμπ/νου του
αρχικοφ ελζγχου και ςυντιρθςθσ).
υμπλιρωςθ κατάλλθλων δελτίων εργαςιϊν κακϊσ και υπογραφι ''Βιβλίων Ελζγχου
και υντιρθςθσ Μζςων Ενεργθτικισ Πυροπροςταςίασ'' ςτα αντίςτοιχα πεδία.
(4)Άμεςθ ανταπόκριςθ ςε τθλεφωνικι κλιςθ για τθν παροχι υποςτιριξθσ των
χρθςτϊν των ςυςτθμάτων (οδθγίεσ χριςθσ, προςωρινι αποκατάςταςθ προβλιματοσ
κ.λ.π.).
Παρουςία τεχνικοφ για αποκατάςταςθ (προςωρινι ι/και πλιρθ) εντόσ 24ϊρου και
ςε επείγοντα περιςτατικά εντόσ μίασ ϊρασ.
(5)Αντικατάςταςθ υλικϊν ςε περίπτωςθ βλάβθσ.
Σα υλικά κα παρζχονται με μζριμνα του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, εκτόσ των
ςυςςωρευτών.
Αναλυτικότερα, θ ανάγκθ ςυντιρθςθσ των μζςων πυρανίχνευςθσ και κατάςβεςθσ ανά
κτιριο ζχει ωσ κάτωκι:
Α/Α

ΕΙΔΟ

Προχπολογιςμόσ
(ςυμπ/νου ΦΠΑ) €

1

Πυρανίχνευςθ ''Ιόνιοσ Ακαδθμία''

250,00

2

Πυρανίχνευςθ ''Σμιμα Μουςικϊν πουδϊν''

250,00

3

Πυρανίχνευςθ ''Αρεταίοσ''

220,00

4

Πυρανίχνευςθ ''Αςκλθπιόσ''

220,00

5

Πυρανίχνευςθ ''Γαλθνόσ''

220,00

6

Πυρανίχνευςθ ''Ιπποκράτθσ''

220,00

7

Πυρανίχνευςθ ''Γκοφςθσ''

220,00

8

Πυρανίχνευςθ ''3ο κτίριο''

220,00

9

Πυρανίχνευςθ ''Παλαιά Ανάκτορα''

220,00

10

Πυρανίχνευςθ ''Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ''

300,00

11

Πυρανίχνευςθ ''Κτθρίου ΣΙ-ΣΑΒΜ'' (περιλαμβάνεται
και θ ςυντιρθςθ μζςων πυρανίχνευςθσ του χϊρου
γραφείων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ).

300,00

12

υςτιματα κατάςβεςθσ CO2 ''Κτθρίου ΣΙ-ΣΑΒΜ''

300,00

13

Πυρανίχνευςθ ''Φοιτθτικισ Εςτίασ''

250,00
φνολο (Α):

3.190

(Β) Για το ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ του κτθρίου τθσ Φοιτθτικισ Εςτίασ
(i)ςτο υπόγειο του κτθρίου, απαιτείται θ εγκατάςταςθ:
-μίασ θλεκτρομαγνθτικισ βαλβίδασ διακοπισ πετρελαίου θ οποία κα ενεργοποιείται από
τον πίνακα πυρανίχνευςθσ ςτθ δεξαμενι πετρελαίου ςτο χϊρο του λεβθτοςταςίου
-ενόσ κομβίου ςυναγερμοφ με φαροςειρινα ςτθν αρχι του διαδρόμου που οδθγεί ςτο
λεβθτοςτάςιο
-ενόσ ανιχνευτι καπνοφ ςτο χϊρο του λεβθτοςταςίου ςυνδεδεμζνοσ με τον πίνακα
πυρανίχνευςθσ
-ενόσ ανιχνευτι πλθμμφρασ εγκατεςτθμζνοσ οριακά άνω του δαπζδου ςτο χϊρο τθσ
δεξαμενισ πετρελαίου, ο οποίοσ κα ςυνδεκεί ςε ηϊνθ του πίνακα πυρανίχνευςθσ
(ii)ςτουσ διαδρόμουσ των ορόφων, απαιτείται ςυνολικά, θ εγκατάςταςθ:
-τεςςάρων φαροςειρινων ςυνδεδεμζνοι με τον πίνακα πυρανίχνευςθσ
τα ανωτζρω ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθν πλιρθ λειτουργία
των ςυςτθμάτων.
Προχπολογιςμόσ (Β): 950€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ)
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ (Α)+(Β): 4.140€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ)
Οι εργαςίεσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν από αρμόδιουσ τεχνικοφσ επιςτιμονεσ με
δικαίωμα υπογραφισ των βιβλίων ετιςιου ελζγχου και ςυντιρθςθσ μζςων ενεργθτικισ
πυροπροςταςίασ.
Β2. Αξιολόγθςθ προςφορϊν.
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από επιτροπι τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
του Ι.Π.
Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά βάςει τθσ τιμισ.
Ο ςυμμετζχων ςτθ διαδικαςία κεωρείται ότι με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.

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 ςφμβαςθ.
2.Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν
εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι
ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
3.ε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο
οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να
προςκομίςει ςτθν Τπθρεςία, τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
4.Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον ανάδοχο ςε οποιοδιποτε τρίτο των υποχρεϊςεων
και δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ μεταξφ αυτοφ και τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
Δ. ΟΡΟΙ ΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
1.Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, διαφορετικά κα
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
2.Επιπλζον θ προςφορά κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ.
3.Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μόνο ςε Ευρϊ. Προςφορζσ ςε οποιαδιποτε άλλο
νόμιςμα εκτόσ από το ευρϊ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
4.Εναλλακτικζσ Προςφορζσ δεν επιτρζπονται. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
5.Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
6.Προςφορζσ που κα υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε
τρόπο εκπρόκεςμα, δε κα αξιολογθκοφν.
7.Όλεσ οι εμπρόκεςμεσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από τθ αρμόδια επιτροπι που κα
οριςτεί από τθ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Ι.Π.
8.Η ςφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
9.Η ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από
οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), δθλ. ςτον υποψιφιο
που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι και θ προςφερόμενθ υπθρεςία κα καλφπτει τισ
ωσ άνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ.
10.Οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ κα επιβαρφνει το Δθμόςιο,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
11.Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν
(αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα).
12.Αρμόδια για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που απορρζει από τθν παροφςα ι
από τθν ςφμβαςθ που κα ςυνταχκεί ςε εκτζλεςθ αυτισ, είναι τα δικαςτιρια του Νομοφ
Κζρκυρασ.
Ε. Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ
Οι ςυμμετζχοντεσ, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
όπωσ παρατίκεται παρακάτω και να υποβάλλουν φάκελο ςυμμετοχισ ςτον οποίο κα
περιζχονται τα κάτωκι:
1.Τπεφκυνθ Διλωςθ (επιςυνάπτεται δείγμα) του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία
ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα δθλϊνει ότι:

α)βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ είναι αρμόδιοσ τεχνικόσ επιςτιμονασ με δικαίωμα
υπογραφισ των βιβλίων ετιςιου ελζγχου και ςυντιρθςθσ μζςων ενεργθτικισ
πυροπροςταςίασ,
β)ζλαβε γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ Πρόςκλθςθσ,
γ)πλθροί και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ που αναλφονται ςτθν
Πρόςκλθςθ,
δ)μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του δεν ζχει καταδικαςτεί με
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν
παραγρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016,
ε)δεν τελεί ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73
του Ν. 4412/2016 καταςτάςεισ,
ςτ)είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ.
η)είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο.
2.φραγιςμζνοσ φάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ
Η υποβολι προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο προςφζρων γνωρίηει πλιρωσ τισ
ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου.
Σ. Απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά για τθν Ζγκριςθ Ανάκεςθσ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
ανάκεςθ, καλείται να υποβάλει ςτθ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν τα κάτωκι αναφερόμενα
δικαιολογθτικά:
1.Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι
δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 τθσ
29.1.1998, ςελ. 1),
β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του
υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (EE L 358 τθσ
31.12.1998, ςελ. 2),
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ
27.11.1995, ςελ. 48),
δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο
1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του υμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν
πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991,
ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76)
θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν.
3424/2005 (Αϋ 305),
ε) κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.
Τπόχρεοι προςκόμιςθσ Αποςπάςματοσ Ποινικοφ Μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου
αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, είναι τα
φυςικά πρόςωπα, οι διαχειριςτζσ των προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των

εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ των
Ανωνφμων Εταιριϊν (Α.Ε.), ο πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του
υνεταιριςμοφ.
2.Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροσ ωσ προσ
τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και
επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.
3. Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα:
 τθν περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου,
τα δθμοςιευμζνα επίςθμα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (Φ.Ε.Κ. ι Γ.Ε.Μ.Η., κ.λ.π.),
τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ,
από τα οποία να προκφπτουν:
- Ο Πρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.., κακϊσ και ο Διευκφνων φμβουλοσ, όταν
το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.,
- Οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Ε.Π.Ε.
 τθν περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν
επιτθδευματία από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία.
 τθν περίπτωςθ άλλων μορφϊν εταιρειϊν, οποιαδιποτε νομιμοποιθτικά
ζγγραφα από τα οποία να προκφπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οποίοι
ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ.
4. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86, όπου να αναγράφεται ότι:
Α. ο προςφζρων, δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, ι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ και δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από
το δικαςτιριο, δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, δεν
ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ και δεν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία.
Β. αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.

Ες. Διαν:
-υντονιςτισ Τπθρεςιϊν Ι.Π.
-Δ/νςθ Οικονομικισ Διαχ/ςθσ

Με εντολι Πρφτανθ Ι.Π.
Ο Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ
τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
Μαρία Παπαβλαςοποφλου

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
τοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Η παροφςα προςφορά αφορά τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν «Ετιςιασ ςυντιρθςθσ και
αποκατάςταςθσ βλαβϊν των μζςων πυρανίχνευςθσ–κατάςβεςθσ ςε όλα κτιρια του
Ι.Π.», ωσ ακολοφκωσ:

Α/Α

ΕΙΔΟ

1

Πυρανίχνευςθ '' Ιόνιοσ Ακαδθμία''

2

Πυρανίχνευςθ ''Σμιμα Μουςικϊν πουδϊν''

3

Πυρανίχνευςθ ''Αρεταίοσ''

4

Πυρανίχνευςθ ''Αςκλθπιόσ''

5

Πυρανίχνευςθ ''Γαλθνόσ''

6

Πυρανίχνευςθ ''Ιπποκράτθσ''

7

Πυρανίχνευςθ ''Γκοφςθσ''

8

Πυρανίχνευςθ ''3ο κτίριο''

9

Πυρανίχνευςθ ''Παλαιά Ανάκτορα''

10

Πυρανίχνευςθ ''Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ''

11

12

13

Πυρανίχνευςθ ''Κτθρίου ΣΙ-ΣΑΒΜ'' (περιλαμβάνεται
και θ ςυντιρθςθ μζςων πυρανίχνευςθσ του χϊρου
γραφείων τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ).
υςτιματα κατάςβεςθσ CO2 ''Κτθρίου ΣΙ-ΣΑΒΜ''

υςτιματα κατάςβεςθσ CO2 ''Κτθρίου ΣΙ-ΣΑΒΜ''

Πυρανίχνευςθ ''Φοιτθτικισ Εςτίασ''

Σιμι Προςφοράσ
€ (ςυμπ/νου
ΦΠΑ)

Για το ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ του κτθρίου τθσ
Φοιτθτικισ Εςτίασ:
(i)ςτο υπόγειο του κτθρίου, απαιτείται θ
εγκατάςταςθ:
-μίασ θλεκτρομαγνθτικισ βαλβίδασ διακοπισ
πετρελαίου θ οποία κα ενεργοποιείται από τον
πίνακα πυρανίχνευςθσ ςτθ δεξαμενι πετρελαίου ςτο
χϊρο του λεβθτοςταςίου
-ενόσ κομβίου ςυναγερμοφ με φαροςειρινα ςτθν
αρχι του διαδρόμου που οδθγεί ςτο λεβθτοςτάςιο
-ενόσ ανιχνευτι καπνοφ ςτο χϊρο του λεβθτοςταςίου
ςυνδεδεμζνοσ με τον πίνακα πυρανίχνευςθσ
-ενόσ ανιχνευτι πλθμμφρασ εγκατεςτθμζνοσ οριακά
άνω του δαπζδου ςτο χϊρο τθσ δεξαμενισ
πετρελαίου, ο οποίοσ κα ςυνδεκεί ςε ηϊνθ του
πίνακα πυρανίχνευςθσ
(ii)ςτουσ διαδρόμουσ των ορόφων, απαιτείται
ςυνολικά, θ εγκατάςταςθ:
-τεςςάρων φαροςειρινων ςυνδεδεμζνοι με τον
πίνακα πυρανίχνευςθσ
τα ανωτζρω ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα
απαραίτθτα υλικά για τθν πλιρθ λειτουργία των
ςυςτθμάτων.
14
ΤΝΟΛΟ
Η υποβολι τθσ ανωτζρω προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι γνωρίηω πλιρωσ τισ
ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου και αποδζχομαι πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ αρ. πρ.
ΔΣΤ/337/Φ.18-19/6-3-19 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν.

Ο Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να
ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟ(1):

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

Ο – Η Όνομα:

Επϊνυμο:

Όνομα και Επϊνυμο
Πατζρα:
Όνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Ημερομθνία γζννθςθσ(2):
Σόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Σαυτότθτασ:
Σόποσ
Κατοικίασ:

Αρ. Σθλεομοιοτφπου
(Fax):

Σθλ:
Οδόσ:

Αρικ
:

ΣΚ:

Δ/νςθ
Ηλεκτρ.
Σαχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3, που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ
παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:
α) βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ είμαι αρμόδιοσ τεχνικόσ επιςτιμονασ με δικαίωμα υπογραφισ
των βιβλίων ετιςιου ελζγχου και ςυντιρθςθσ μζςων ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ
β) ζλαβα γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ Πρόςκλθςθσ,
γ) αποδζχομαι ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ που αναλφονται ςτθν Πρόςκλθςθ,
δ) μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου δεν ζχω καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ
δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παραγρ. 1 του άρκρου 73
του Ν. 4412/2016,
ε) θ ατομικι επιχείρθςι μου / εταιρεία δεν τελεί ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 καταςτάςεισ,
ςτ) είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ.
η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο.
(4)

Ημερομθνία:

2019
Ο – Η Δθλ.
(Τπογραφι)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που
απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με
ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν.
Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ
μζχρι 10 ετϊν.
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται
από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.

