Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
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Ημερομηνία: 2019.04.12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

Κζρκυρα, 12-4-2019
Αρ. πρωτ.: ΔΣΤ/ 2039 / φ. 24-19

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

: Ι. Θεοτόκη 72, 49132
: Α. Κόνταρησ
: 26610 87653
: dty@ionio.gr

Προσ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

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

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Για την ανάθεςη του ζργου
«υντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτιρίου Ιονίου Ακαδημίασ»
Α. Πληροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι
Διαδικαςία
Τπθρεςίασ:
Σίτλοσ Τπθρεςίασ:
CPV:

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Ανάκεςθσ Απευκείασ Ανάκεςθ

υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ
Χρθματοδότθςθ:

«υντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων Ιονίου Ακαδημίασ»
50730000-1 “Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ
ψυκτικϊν ςυγκροτθμάτων”
2.400 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ 2019

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

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

Καταλθκτικι προθεςμία κατάθεςησ των
προςφορϊν:
18-4-2019 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 Κατάκεςθ ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
προςφορϊν:
Ι. Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα
Σθλ: 26610-87609

άποψθσ

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Β1. Αντικείμενο παροχήσ υπηρεςιϊν – Προχπολογιςμόσ
το κτίριο τθσ Ιονίου Ακαδθμίασ ζχει εγκαταςτακεί αντλία κερμότθτασ για τθν
εξυπθρζτθςθ των γραφείων και των κοινοχριςτων χϊρων.
Όλεσ οι κλιματιςτικζσ μονάδεσ (38τεμ.) που εξυπθρετοφνται από τθν αντλία κερμότθτασ
χριηουν ςυντιρθςθσ, ενϊ ςε 12τεμ. από αυτζσ, ςε γραφεία του β’ και γ’ ορόφου, λόγω
μθ εργονομικοφ χειριςτθρίου λειτουργίασ, κα εγκαταςτακεί εξωτερικό χειριςτιριο.
Επιπλζον, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ χριηουν οι δφο εςωτερικζσ κεντρικζσ μονάδεσ
κλιματιςμοφ νωποφ αζρα.
Αναλυτικότερα οι εργαςίεσ αφοροφν:
1.υντιρθςθ ςτισ δφο εςωτερικζσ κεντρικζσ μονάδεσ κλιματιςμοφ νωποφ αζρα και
τοποκζτθςθ φίλτρων ςτθν αναρρόφθςθ.
2.υντιρθςθ ςε 38τεμ. κλιματιςτικϊν μονάδων (fancoil).
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα περιλαμβάνουν :
-Κακαριςμό των ςτοιχείων των μονάδων με χθμικό υγρό
-Κακαριςμό των αποχετεφςεων των ςυμπυκνωμάτων
-Κακαριςμό των ανεμιςτιρων (φτερωτι & κάλυμμα)
-Κακαριςμό των φίλτρων αζρα-περςίδων με φφςθμα με πεπιεςμζνο αζρα
3.Εγκατάςταςθ εξωτερικοφ χειριςτθρίου (με ζλεγχο on-off, ταχυτιτων ανεμιςτιρα,
κερμοκραςίασ, ψφξθ-κζρμανςθ) ςε 12τεμ. κλιματιςτικϊν μονάδων, ςτα γραφεία του βϋ
και γϋ ορόφου.
υνολικόσ προχπολογιςμόσ: 2.400€ (ςυμπ/νου Φ.Π.Α.)
τα ανωτζρω ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των απαραίτθτων υλικϊν.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να εγγυάται τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν από ειδικευμζνουσ
τεχνικοφσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και
τθσ επιςτιμθσ.
Β2. Αξιολόγηςη προςφορϊν.
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν.
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 και
τισ ςυνκικεσ του ζργου.
Γ. Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ
Οι ςυμμετζχοντεσ, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
όπωσ παρατίκεται παρακάτω και να υποβάλλουν φάκελο ςυμμετοχήσ ςτον οποίο θα
περιζχονται τα κάτωθι:

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
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.

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

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

Μαρία Παπαβλαςοποφλου

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
τοιχεία του υποψήφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφθυνςη:……………………………………………………………………………….
Αριθμό τηλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου θα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλήρωσ τουσ
όρουσ τησ αριθμ. πρωτ. ΔΣΤ/2039/φ.24-19/12-4-19 Πρόςκληςησ υποβολήσ
προςφορϊν, προςφζρω για την: «υντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτιρίου Ιονίου
Ακαδημίασ»
Σιμή Προςφοράσ
€ (ςυμπ/νου
ΦΠΑ)

Α/Α

ΕΙΔΟ

1.

Α)υντήρηςη ςτισ δφο εςωτερικζσ κεντρικζσ μονάδεσ
κλιματιςμοφ νωποφ αζρα και τοποθζτηςη φίλτρων
Β)υντήρηςη ςε 38τεμ. κλιματιςτικϊν μονάδων
Γ)Εγκατάςταςη εξωτερικοφ χειριςτηρίου ςε 12τεμ.
κλιματιςτικϊν μονάδων

Ο Προςφζρων
(Τπογραφή / 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.
Σαχυδρομείου
(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
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.

