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ΠΡΟΚΛΗΗ
Για ςυμμετοχι ςε διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ (άρκρο 32 εδαφ. γ
τθσ παρ.2 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ) για τθν ανάδειξθ αναδόχου που κα αναλάβει τθ φφλαξθ των
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτθν Κζρκυρα, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ
ςυμφερότερθ προςφορά βάςει τιμισ για διάςτθμα 90 θμερϊν ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 29.032,26€
χωρίσ Φ.Π.Α. και 36.000,00€ με Φ.Π.Α 24%, λόγω κατεπείγουςασ ανάγκθσ οφειλόμενθσ ςε γεγονότα
απρόβλεπτα (εκκρεμοδικία ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με αρικμ. ΔΟ4/4273/Φ.Φ-19 - ΑΔΑΜ:
18PROC004019158) προδικαςτικι προςφυγι ςτθν ΑΕΠΠ) για τθν ανακζτουςα αρχι, διότι δεν είναι
δυνατι θ τιρθςθ των προκεςμιϊν που προβλζπονται για τισ ανοικτζσ, κλειςτζσ ι ανταγωνιςτικζσ
διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ.
Ο Πρφτανθσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017) «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ
εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ».
2. Σισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Αϋ/8.8.16) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων,
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Σισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Αϋ/28.6.14) «Αρχζσ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και
Εποπτείασ – Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ - Δθμόςιο Λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
4. Σισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Αϋ/26.3.14) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ –
Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα –
Σροποποίθςθ Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ».
5. Σου άρκρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Αϋ/23.7.2013) «Φορολογία ειςοδιματοσ,
επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλεσ διατάξεισ».
6. Σισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Αϋ/15.9.2011) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμόςιων υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων,
Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ), Προπτωχευτικι
διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
7. Σισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αϋ/13.7.10) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ».
8. Σισ διατάξεισ του ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Αϋ/20.3.2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των
φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ».
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9. Σισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Αϋ/7.11.2000) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου
Προςτικζμενθσ Αξίασ».
10. Σισ διατάξεισ του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ
Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 και 15.
11. Σισ διατάξεισ του π.δ/τοσ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α’/04.05.2017) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν».
12. Σισ διατάξεισ του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) "Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ" όπωσ
ιςχφει.
13. Σισ διατάξεισ του π.δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α’/23.3.2015) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν
πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία».
14. Σισ διατάξεισ του π.δ. 83/84 (ΦΕΚ 31/Α/84) «Κδρυςθ Ιονίου Πανεπιςτθμίου».
15. Σισ διατάξεισ τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23-05-2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρώου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
16. Σθν Τ.Α.56902/215 (Βϋ1924/02.06.201) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)».
17. Σθν Τ.Α. με αρικμ. 1016/109/149-α' (ΦΕΚ Βϋ 1967/10.09.2009) Δικαιολογθτικά και
Διαπραγμάτευςθ ζκδοςθσ αδειϊν εργαςίασ προςωπικοφ αςφαλείασ Ιδιωτικϊν Επιχειριςεων
Παροχισ Τπθρεςιϊν Αςφαλείασ και προςωπικοφ Γραφείων Ιδιωτικϊν Ερευνϊν.
18. Σθν ιςχφουςα Εκνικι Γενικι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ των Ιδιωτικϊν Επιχειριςεων
Παροχισ Τπθρεςιϊν Αςφαλείασ.
19. Σον ν. 2518/1997 (ΦΕΚ Α' 164/21.8.97) «Προχποκζςεισ λειτουργίασ ιδιωτικών επιχειριςεων
παροχισ υπθρεςιών αςφαλείασ. Προςόντα και υποχρεώςεισ του προςωπικοφ αυτών και άλλεσ
διατάξεισ.», όπωσ ιςχφει.
20. Σον Ν. 3707/2008(ΦΕΚ Α 209) «Ρφκμιςθ κεμάτων ιδιωτικών επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιών
αςφαλείασ και γραφείων ιδιωτικών ερευνών», όπωσ ιςχφει.
21. Σο υπ’ αρικμ. 30253/6.2.2009 ζγγραφο του Τπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ
Προςταςίασ «υμβάςεισ του Δθμοςίου με Εταιρίεσ SECURITY και υνεργεία Κακαριότθτασ».
22. Σο υπ’ αρικμ. 30440/8.5.2006 ζγγραφο του Τπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ
Προςταςίασ «υμβάςεισ του Δθμοςίου με Εταιρίεσ SECURITY και υνεργεία Κακαριότθτασ».
23. Σο υπ’ αρικμ. 31262/16.11.2006 ςυμπλθρωματικό ζγγραφο του Τπουργείου Απαςχόλθςθσ και
Κοινωνικισ Προςταςίασ «υμβάςεισ του Δθμοςίου με Εταιρίεσ SECURITY και υνεργεία
Κακαριότθτασ».
24. Σθν ΤΑ Φ.4/2017 (ΤΑ Φ.456/38/505989/.4746 ΦΕΚ Β 3435 2017): «Ενιαία ςτολι
προςωπικοφ αςφαλείασ των ιδιωτικϊν επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ.

του

25. Σον Ν. 3863/2010 «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ
εργαςιακζσ ςχζςεισ» και ιδίωσ του άρκρου 68, όπωσ ιςχφει
26. Σον Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ και ςτθν
αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ» και ιδίωσ του άρκρου 22.Σον ν. 4488/2017 (ΦΕΚ A 137 13.9.2017)
«Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ, ενίςχυςθ τθσ
προςταςίασ των εργαηομζνων, δικαιώματα ατόμων με αναπθρίεσ και άλλεσ διατάξεισ.
27. Σου ν. 3850/2010 «Κώδικασ νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων», όπωσ
ιςχφει.
28. Σου ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α 170/5.8.2011) «Αναμόρφωςθ του ώματοσ Επικεωρθτών Εργαςίασ,
ρυκμίςεισ κεμάτων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και άλλεσ διατάξεισ.», όπωσ ιςχφει.
29. Σων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
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παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
30. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
31. Σθν αρικμ. πρωτ. 148893/11-9 -2018/Β2 απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Τπουργοφ
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων για το οικονομικό ζτοσ 2019. (ΑΔΑ : ΨΩΧΕ4653Π-ΕΝ)
32. Σθν από 27-9-2018 4θ Απόφαςθ τθσ υγκλιτου του Ιονίου Πανεπιςτθμίου περί τθσ Εγκρίςεωσ
Διενζργειασ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ: ΩΕΦΣ46Ψ8ΝΨ-ΗΛΚ)
33. Σθν υπ. αρικμ. ΔΟ4/4273/Φ.Φ-19 (ΑΔΑΜ:18PROC004019158) διακιρυξθ θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ για τθν Ανάδειξθ αναδόχου για τθν Παροχι Τπθρεςιϊν Φφλαξθσ των κτθριακϊν
εγκαταςτάςεων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου (Κζρκυρα) ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
145.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ).
34. Σι υποβλθκείςεσ θλεκτρονικζσ προςφορζσ με αρικμοφσ ςυςτιματοσ - 119377 MEGA SPRINT
GUARD SERVICES ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
– 119450 ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΘ ΘΕΟΔΩΡΟ, - 118284 SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΣΙΚΘ
ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΕΠΕ
35. Σθν με Γενικό Αρικμό Κατάκεςθσ (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ 49/15-1-19 υποβλθκείςα προδικαςτικι
προςφυγι τθσ εταιρείασ MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ
ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
36. Σθν αρικ. Α30/2019 Απόφαςθ ΑΕΠΠ (Αναςτολι διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ)
37. Σο γεγονόσ ότι είναι αναγκαία και υποχρεωτικι για τισ Πρυτανικζσ Αρχζσ θ φφλαξθ των

κτιριακϊν ςυγκροτθμάτων για τθν εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν αςφάλειασ τθσ περιουςίασ
(εξοπλιςμόσ κλπ.) του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, κακϊσ αν δεν υπάρχει φφλαξθ κα υπάρξει
ζκκεςθ ςε κίνδυνο τθσ περιουςίασ (εξοπλιςμόσ κλπ.) του Ιονίου Πανεπιςτθμίου (βλ.
198/υνεδρ. 36/25-11-2003 και 0035/υν 7θ /26-2-2008 Πράξεισ του IV Σμιματοσ του
Ελεγκτικοφ υνεδρίου) κακϊσ και τθν πράξθ του 4ου Σμιματοσ του Ε, υνεδρίαςθ 7/96, θ
οποία αναφζρει ότι «οι διοικθτικζσ αρχζσ δεν δικαιοφνται να προβαίνουν ςε αναλιψεισ
δθμοςίων υποχρεϊςεων, χωρίσ να ςτθρίηονται ςε κανόνα δικαίου που να τουσ το επιτρζπει.
Επιτρζπεται, όμωσ, θ πραγματοποίθςθ δαπανϊν από τισ διοικθτικζσ αρχζσ που, χωρίσ να
ευρίςκουν ρθτό νομοκετικό ζρειςμα, δφνανται πάντωσ να ςτθριχκοφν ςτθ ςυναγόμενθ από τισ
επί μζρουσ νομοκετικζσ διατάξεισ ανάγκθ προσ ομαλι λειτουργία ι προσ εκπλιρωςθ των
ςκοπϊν τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ που τθν πραγματοποιεί. Οι δαπάνεσ αυτζσ μόνον είναι εν
τοφτοισ νόμιμεσ όταν θ μθ πραγματοποίθςι τουσ κα προκαλοφςε προβλιματα ςτθν
λειτουργία τθσ υπθρεςίασ ι κα τθν εμπόδιηε ςτθν επιδίωξθ των ςκοπϊν τθσ»

Καλοφμε
Σουσ ενδιαφερόμενουσ να προςζλκουν ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και
Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων των Διαγωνιςμϊν και των Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ ζτουσ
2019 του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, προκειμζνου να λάβουν μζροσ ςτθν εκ του νόμου προβλεπόμενθ
διαδικαςία Διαπραγμάτευςθσ, ςφμφωνα με το εδαφ. γ τθσ παρ.2 τθσ Οδθγίασ του άρκρου 30 του Ν.
4412/2016 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου που κα αναλάβει τθ φφλαξθ των
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτθν Κζρκυρα, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ
ςυμφερότερθ προςφορά βάςει τιμισ για διάςτθμα 90 θμερϊν ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 29.032,26€
χωρίσ Φ.Π.Α. και 36.000,00€ με Φ.Π.Α 24%.
Ο ςυνολικόσ Προχπολογιςμόσ ανά κτίριο διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τον πίνακα 1 .
CPV: 79713000-5
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ΠΙΝΑΚΑ 1
Α/Α

φντομοσ Σίτλοσ

Επιφάνεια Κτιρίων
(τ.μ.)

Οδόσ

1

ΙΟΝΙΟ ΑΚΑΔΘΜΙΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΟΤ & ΑΚΑΔΘΜΙΑ

2

Σ.Ι.. & Σ.Α.Β.Μ.

ΙΩΑΝΝΟΤ ΘΕΟΣΟΚΘ 72

4.870,00

ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΤΡΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ

2.724,00

3

ΣΜΘΜΑ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

4

Ψ.Ν.Κ. (ΑΡΕΣΑΙΟ, ΙΠΠΟΚΡΑΣΘ, 3
ΚΣΘΡΙΟ,ΑΚΛΘΠΙΟ, ΓΑΛΘΝΟ,
ΓΚΟΤΘ)

7

ΦΟΙΣΘΣΙΚΘ ΕΣΙΑ

2.350

ο

ΠΛΑΣΕΙΑ ΨΤΧΙΑΣΡΟΤ Χ. ΣΙΡΙΓΩΣΘ

4.435

2θ Πάροδοσ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ & Ι.
ΘΕΟΣΟΚΘ

1.960

Θ ςυχνότθτα τθσ φφλαξθσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων κα γίνεται ςφμφωνα με αυτά που ορίηονται
ςτο Παράρτημα Α και οι ϊρεσ φφλαξθσ κα είναι πρωινζσ, απογευματινζσ και βραδινζσ ανάλογα με τισ
ανάγκεσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. Θ φφλαξθ κα εκτελείται όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ
ςφμφωνα με το Παράρτθμα Α τθσ παροφςθσ που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α:
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει υπθρεςίεσ αςφαλείασ, ςφμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα γενικά και ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ απαιτιςεισ που ιςχφουν για κάκε ζνα κτιριο
ξεχωριςτά, όπωσ αναλφονται παρακάτω:
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΑΡΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ
ΚΣΗΡΙΑ
ΠΡΩΙ
ΑΠΟΓΕΤΜΑ
ΒΡΑΔΤ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Σ.Ι & Σ.Α.Β.Μ.
Σ.Μ..
Ψ.Ν.Κ.
(ΑΡEΣAIΟ,
ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ,
3Ο ΚΣΗΡΙΟ,
ΑΚΛΗΠΙΟ,
ΓΑΛΗΝΟ,
ΓΚΟΤΗ)
ΙΟΝΙΟ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ

Ζνασ
(08:00-14:30)
Ζνασ
(08:00-14:30)
Ζνασ
(06:00-14:00)
Εργάςιμεσ
ημζρεσ

Ζνασ
(14:30-21:00)
Ζνασ
(14:30-21:00)
Ζνασ
(14:00-22:00)
Εργάςιμεσ ημζρεσ

Χ

Εργάςιμεσ ημζρεσ

Χ

Εργάςιμεσ ημζρεσ

Χ

Εργάςιμεσ ημζρεσ

Ζνασ
(08:00-14:30)
Ζνασ
(06:00-14:00)

Ζνασ
(14:30-21:00)
Ζνασ
(14:00-22:00)

Χ

Εργάςιμεσ ημζρεσ

Ζνασ
(22:00-06:00)

Για όλεσ τισ ημζρεσ
του ζτουσ,
αββατοκφριακα
και αργίεσ.

Σα κτήρια ΣΙ-TABM, ΣΜ,ΙΟΝΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ θα παραμείνουν κλειςτά:
1. τισ 25/3/2019 (25θ Μαρτίου)
2. Από 22/4/2019 ζωσ 3/5/2019 (διακοπζσ Πάςχα)
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3. τισ 21/5/2019 (Ζνωςθ Επτανιςων)
4. τισ 17/6/2019 (Αγίου Πνεφματοσ)
5. Από 29/7/2019 ζωσ 23/8/2019 (διακοπζσ καλοκαιριοφ)
Σο κτήριο τησ Φοιτητικήσ Εςτίασ θα παραμείνει κλειςτό:
1. Από 21/4/2019 ζωσ 4/5/2019, ςτισ 20/4/2019 κα υπάρξει φφλαξθ μόνο ςτθν πρωινι βάρδια (6.00
– 14.00)
Σα κτήρια του Ψ.Ν.Κ.: 3ο ΚΣΗΡΙΟ, ΑΚΛΗΠΙΟ, ΓΑΛΗΝΟ, ΓΚΟΤΗ,
ΑΡΕΣΑΙΟ, ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ θα παραμείνουν κλειςτά:
1. τισ 25/3/2019
2. Από 26/4/2019 ζωσ 29/4/2019
3. τισ 1/5/2019
4. τισ 21/5/2019
5. τισ 17/6/2019
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 79713000-5 (Τπθρεςίεσ Φφλαξθσ).
Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ.
Προςφορά που κα περιλαμβάνει οριςμζνα μόνο από τα κτίρια /κτιριακά ςυγκροτιματα απορρίπτεται
ωσ απαράδεκτθ.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθ Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ με Αρικμ. Πρωτ.
ΔΟ4/4273/Φ-19/15-11-2018 (ΑΔΑΜ 18PROC004019158).
Σο άνοιγμα των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί παρουςία των ενδιαφερομζνων ι των
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, ςτα γραφεία τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου, ςτθν οδό Ιωάννου Θεοτόκθ 72 ςτθν Κζρκυρα την 22-03-2019 ημζρα Παραςκευή και
ώρα 10:30 από τθν αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν θ οποία ορίςτθκε με τθν από
27/09/2018 Απόφαςθ υγκλιτου (ΑΔΑ ΩΕΦΣ46Ψ8ΝΨ-ΗΛΚ) και τθν από 14-2-2019 Απόφαςθ
υγκλιτου (ΑΔΑ 635Μ46Ψ8ΝΨ-Ο9Δ)
Οι οικονομικοί φορείσ παρακαλοφνται να υποβάλουν εγγράφωσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, οικονομικι
προςφορά ιδιοχείρωσ ι με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.4. τθσ
διακιρυξθσ μζχρι τισ 22-03-2019, ημζρα Παραςκευή και ώρα 09:00 ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο του
Ιονίου Πανεπιςτημίου (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 491 00 Κζρκυρα).
Μετά το πζρασ τθσ ωσ άνω αναγραφόμενθσ ϊρα οι προςφορζσ που κα κατατεκοφν κεωροφνται
εκπρόκεςμεσ και δεν κα αξιολογθκοφν.
Θ δαπάνθ κα καλυφκεί από τον Σακτικό Προχπολογιςμό οικ. ζτουσ 2019, ΚΑΕ 02631β και ειδικότερα
με τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ (ΑΑΤ 2) με αρικμ. πρωτ. ΔΟ/3096/03-01-2019 (ΑΔΑ:
618Β46Ψ8ΝΨ-ΦΤ5).
Μόλισ ολοκλθρωκεί ο σ διαγωνιςμόσ ΔΟ4/4273/Φ-19/15-11-2018 (ΑΔΑΜ 18PROC004019158) και
ςυναφκεί θ αντίςτοιχθ ςφμβαςθ, θ Νομικι Τπθρεςία του Πανεπιςτθμίου κα καταγγείλει αηθμίωσ τθν
ςφμβαςθ, καταβάλλοντασ ςτον ανάδοχο ωσ αμοιβι το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ μζχρι τότε (χρόνοσ
καταγγελίασ) παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ του.
Θ παροφςα πρόςκλθςθ για διαπραγμάτευςθ χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο site
του Ιονίου Πανεπιςτθμίου https://ionio.gr (Γενικοί Διαγωνιςμοί) και κα αναρτθκεί ςτο Πρόγραμμα
Διαφγεια.

Ο ΠΡΤΣΑΝΗ
ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΥΡΤΙΚΟΠΟΤΛΟ
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