ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ωσ προσ τουσ παραλήπτεσ και την προθεςμία)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

Κζρκυρα, 26-7-2019
Αρ. Πρωτ.: ΔΣΤ/ 3806 /φ.8-19/ΛΗΞ

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

: Ι. Θεοτόκη 72
: 49132, Κζρκυρα
:Μ. Παπαβλαςοποφλυ
. Νεοφφτου
:26610-87650, 26710 27132
:dty@ionio.gr

Προσ:

1.Παπαδάτοσ Δημήτριοσ-Σεχνικά Ζργα
Σηλ: 6932-287140
e-mail: spyrospapadatos11@gmail.com
2.Μαυροειδήσ Θεόδουλοσ-Εργολήπτησ Δ.Ε.
e-mail: lmauroeidis@yahoo.gr
3.Γεϊργιοσ Κουράκοσ-Εργολήπτησ Δ.Ε.
e-mail: gekouros@gmail.com
4.SOULTANOGLOU S.A.
e-mail: sagps@soultanoglou.gr
5.e-metafores
e-mail: emetafores@yahoo.gr
6.Κάθε ενδιαφερόμενο
(μζςω δημοςίευςησ ςτην ιςτοςελίδα του Ι.Π. με
μζριμνα τησ ΔΤΥ)
ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ
«Μεταφορά ενόσ container από τισ εγκαταςτάςεισ του Τμήματοσ Εθνομουςικολογίασ ςτο Ληξοφρι
ςτο οικόπεδο ιδιοκτηςίασ Ι.Π. ςτο Αργοςτόλι»
Α. Πληροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι
Διαδικαςία
Τπθρεςίασ:
Σίτλοσ Προμικειασ:

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Ανάκεςθσ Απευκείασ Ανάκεςθ

CPV:
υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ
Χρθματοδότθςθ /Φορζασ χρθματοδότθςθσ:
Κριτιριο
επιλογισ
προμθκευτι:

του

«Μεταφορά ενόσ container από τισ εγκαταςτάςεισ του
Σμιματοσ Εκνομουςικολογίασ ςτο Λθξοφρι ςτο
οικόπεδο ιδιοκτθςίασ Ι.Π. ςτο Αργοςτόλι»
60000000-8 «Τπθρεςίεσ μεταφορϊν»
5.000€ (ςυμπ/νου Φ.Π.Α 24%)
Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ οικ. ζτουσ 2019

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

Καταλθκτικι Προκεςμία κατάκεςθσ των
προςφορϊν:
Παραςκευή 2 Αυγοφςτου 2019 και ϊρα 13:00
Σόποσ/Σρόποσ Κατάκεςθσ προςφορϊν:

(α)Αποςτολι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν
διεφκυνςθ: protocol@ionio.gr
(β) Αποςτολι με ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ:
Ιόνιο Πανεπιςτιμιο-Κεντρικό Πρωτόκολλο
Ι.Θεοτόκθ 72, Κζρκυρα 49132, τθλ: 26610-87609)

Παροχι πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων
ςχετικά με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ: τθλ.: 26710-27132 κα οφία Νεοφφτου

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Η υπθρεςία αφορά τθν μεταφορά ιδθ τοποκετθμζνου (υφιςτάμενου) container ISOBOX τφπου
54/9000, βάρουσ 5.800kg, από τισ εγκαταςτάςεισ του Σμιματοσ Εκνομουςικολογίασ του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου επί τθσ οδοφ τυλιανοφ Συπάλδου, Λθξοφρι Κεφαλονιάσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ του
Ιονίου Πανεπιςτθμίου επί τθσ Λεωφόρου Αντ. Σρίτςθ και τζρμα Λεωφόρου Βεργωτι ςτο Αργοςτόλι.
Σο container κα αποςυναρμολογθκεί και τοποκετθκεί/εγκαταςτακεί ςε βάςθ οπλιςμζνου
ςκυροδζματοσ, ιδθ διαμορφωμζνθ, ςφμφωνα με τισ εργοςταςιακζσ προδιαγραφζσ και οδθγίεσ
εγκατάςταςισ του και με ό,τι απαιτθκεί (υλικά, εργαςία ι οτιδιποτε άλλο) για τθν αςφαλι
επικάκιςι του ςτο ζδαφοσ/βάςθ (οριηόντια και με αςφάλεια-π.χ τάκουσ κλπ.).
Tο container, πριν τθν μεταφορά του, κα εκκενωκεί με μζριμνα του αναδόχου, όπωσ υποδειχκεί από
τθν ανακζτουςα αρχι.
Ο περιεχόμενοσ ςε αυτό ωσ κάτωκι εξοπλιςμόσ κα μεταφερκεί ςε ςθμείο, που κα υποδειχκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι, ςε παρακείμενεσ εγκαταςτάςεισ του Σμιματοσ Εκνομουςικολογίασ.
-Εξοπλιςμόσ Container 1 (πρϊτο από αριςτερά του προςβλζποντοσ)
1. Μια (1) ιδιοκαταςκευι που χρθςιμοποιοφνταν ςτο ΣΗΜΟ Festival
2. Μια (1) τθλεόραςθ Philips παλαιάσ τεχνολογίασ
3. Ζνα (1) γραφείο υπολογιςτι
4. Περίπου 1 m3 από ςτρϊςεισ θχοαπορροφθτικοφ υλικοφ (υαλοβάμβακασ)
5. Εικοςιεπτά (27) απλζσ καρζκλεσ ςχολείου (ΟΚ)
6. Σζςςερεισ (4) καρζκλεσ με ζδρανο
7. Δφο (2) γραφεία γερά
8. Ζνα (1) γραφείο ςπαςμζνο
9. Σζςςερα (4) τελάρα για καταςκευι θχοαπορροφθτικϊν panels, το ζνα με υφαςμάτινθ
επζνδυςθ
10. Σζςςερεισ (4) κουρτίνεσ παρακφρου τφπου ρολοφ
11. Ζνα (1) aircondition AMERICOOL εγκαταςτθμζνο
12. Περίπου εξιντα (60) κομμάτια ξφλου (καδρόνι)
O Ανάδοχοσ υποχρεοφται:
-να τθρεί όλεσ τισ απαιτιςεισ και προχποκζςεισ που ορίηει θ ςχετικι νομοκεςία
-να διακζτει όλα τα κατάλλθλα μζςα μεταφοράσ που κα απαιτθκοφν
-να μεριμνιςει για όλεσ τισ απαραίτθτεσ Άδειεσ για τθν ςτάκμευςθ και τθν κίνθςθ των οχθμάτων που
κα χρθςιμοποιιςει

-να διατθρεί αςφαλιςμζνα τα μεταφορικά μζςα που κα χρθςιμοποιιςει για τισ ανάγκεσ του ζργου
για τθν κάλυψθ κινδφνων ατυχιματοσ, πυρόσ, κλοπισ, πλθμμφρασ κτλ και αποηθμιϊνει τθν
ανακζτουςα αρχι ςε κάκε περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα. Οποιαδιποτε
παράβαςθ ι ατφχθμα που κα προκλθκεί από τα οχιματα που κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ
επιβαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο
-να διακζτει ζμπειρο προςωπικό για τθν άριςτθ και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ αποςυναρμολόγθςθ/
αποξιλωςθ του container, μετεγκατάςταςθ/ςυναρμολόγθςι του
-να αξιολογιςει τισ βζλτιςτεσ προςβάςεισ (ςτάκμευςθσ/φόρτωςθσ/εκφόρτωςθσ) για τθν εκτζλεςθ
του ζργου
Σο κόςτοσ αποκατάςταςθσ κάκε προκλθκείςασ ηθμιάσ/βλάβθσ ςτον υπό μεταφορά εξοπλιςμό κατά
τθν εκτζλεςθ του ζργου βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο.
Σα Ιόνιο Πανεπιςτιμιο απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ για αποηθμίωςθ από τυχόν
ατυχιματα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν. Σο προςωπικό που κα
απαςχολθκεί προςλαμβάνεται και αμείβεται από τον Ανάδοχο και καμία νομικι ςχζςθ ζχει με το
Ιόνιο Πανεπιςτιμιο.
Επιπλζον και μετά τθν μετεγκατάςταςθ του container κα εκτελεςτοφν με μζριμνα του αναδόχου
εργαςίεσ εξωτερικοφ χρωματιςμοφ του και θλεκτρολογικϊν ςυνδζςεων από ειδικευμζνο ςυνεργείο.
Η μετακόμιςθ/μεταφορά των ανωτζρω κα γίνει με αποκλειςτικι ευκφνθ και μζριμνα του αναδόχου,
ο οποίοσ υποχρεοφται να λάβει πλιρθ γνϊςθ των ςυνκθκϊν του ζργου.
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 5.000,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ).
Από τον προςφζροντα θα κατατεθεί (α) το «Ζντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ» ςυμπληρωμζνο και
υπογεγραμμζνο, και (β) Τπεφθυνη Δήλωςη ςτην οποία θα δηλϊνεται ότι ο προςφζροντασ ζχει
λάβει πλήρη γνϊςη του αντικειμζνου και των ςυνθηκϊν του ζργου και αποδζχεται πλήρωσ τουσ
όρουσ τησ αριθμ. πρωτ. ΔΣΤ/3806/26-7-19/Ο.Ε. Πρόςκληςησ.
Σα (α) & (β) θα αποςταλοφν με κάθε πρόςφορο τρόπο ςτο Κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου
Πανεπιςτημίου ςτην Κζρκυρα (ωσ ανωτζρω).

Με εντολή Πρφτανη Ι.Π.
Η Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Δ/νςησ
Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν
Μαρία Παπαβλαςοποφλου
Ες. Διαν.:
-υντονιςτισ Τπθρεςιϊν Ι.Π.
-Δ/νςθ Οικονομικισ Διαχ/ςθσ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
PAPAVLASOPOULOU
Ημερομηνία: 2019.07.26 15:39:29
EEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ημερομηνία,
Προσ:

Ιόνιο Πανεπιςτήμιο

τοιχεία του υποψήφιου αναδόχου:
Επωνυμία:……………………………………………………..
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………
Διεφθυνςη:…………………………………………………….
Αριθμό τηλεφϊνου:…………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα διενεργθκεί θ ηθτοφμενθ υπθρεςία, αποδεχόμενοσ πλιρωσ του
όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/3806/26-7-19/Ο.Ε. Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν, προςφζρω για
τθν: «Μεταφορά ενόσ container από τισ εγκαταςτάςεισ του Τμήματοσ Εθνομουςικολογίασ ςτο
Ληξοφρι ςτο οικόπεδο ιδιοκτηςίασ Ι.Π. ςτο Αργοςτόλι»
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Είδοσ

υνολική αξία €
(ςυμπ/νου ΦΠΑ)

Μεταφορά ενόσ container από τισ
εγκαταςτάςεισ του Σμήματοσ
Εθνομουςικολογίασ ςτο Ληξοφρι ςτο
οικόπεδο ιδιοκτηςίασ Ι.Π. ςτο
Αργοςτόλι, ςυπεριλαμβανομζνων
των εργαςιϊν εξωτερικοφ
χρωματιςμοφ και ηλεκτρολογικϊν
ςυνδζςεϊν του

ΟΠροςφζρων
(Τπογραφή / φραγίδα)

