ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

Κζρκυρα, 17-9-2019
Αρ. Πρωτ.: ΔΣΤ/ 4398 /φ.21-19/ΑΡΓ

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

: Ι. Θεοτόκη 72
: 49132, Κζρκυρα
:Μ. Παπαβλαςοποφλου
:26610-87650
:dty@ionio.gr

Προσ:

1.ΕΤΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ
info@eurotrade.gr
2.Κάθε ενδιαφερόμενο
ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ
Δθμοςίευςθ ςτον ιςτότοπο του Ι.Π. με μζριμνα τθσ ΔΣΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ
«Προμήθεια container και εγκατάςταςη αυτοφ ςτο οικόπεδο ιδιοκτηςίασ του 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

«Προμικεια container και εγκατάςταςθ αυτοφ ςτο
οικόπεδο ιδιοκτθςίασ του Ι.Π. ςτο Αργοςτόλι»
44211000-2 «Προκαταςκευαςμζνα κτιρια»
15.000€ (ςυμπ/νου Φ.Π.Α 24%)
2014Ε54600031 «Επιςκευι και διαρρφκμιςθ
ακινιτων για τθν κάλυψθ ςτεγαςτικϊν αναγκϊν του
Ιονίου Πανεπιςτθμίου», του Προγράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων

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

Καταλθκτικι Προκεςμία κατάκεςθσ των
προςφορϊν:
Δευτζρα 23 επτεμβρίου 2019 και ϊρα 12:00
Σόποσ/Σρόποσ Κατάκεςθσ προςφορϊν:

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο-Κεντρικό Πρωτόκολλο
Ι.Θεοτόκθ 72, Κζρκυρα 49132, τθλ: 26610-87609

Παροχι πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων
ςχετικά με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ: τθλ.: 26610-87650, 26710-27132, 26710-27311

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Η υπθρεςία αφορά τθν προμικεια και εγκατάςταςθ προκαταςκευαςμζνου κτθρίου (τφπου
εργοταξιακοφ container), ςε οικόπεδο ιδιοκτθςίασ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου επί τθσ Λεωφόρου Αντ.
Σρίτςθ και τζρμα Λεωφόρου Βεργωτι ςτο Αργοςτόλι, εμβαδοφ 36τμ.
Σο προκαταςκευαςμζνο κτιριο κα ςυναρμολογθκεί 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-κλπ.).
Tο εν λόγω προκαταςκευαςμζνο κτιριο κα εξυπθρετιςει άμεςεσ ανάγκεσ αποκικευςθσ εξοπλιςμοφ
του πανεπιςτθμίου (ζπιπλα, θ/υ κτλ.) κακϊσ και αρχειακοφ ζντυπου υλικοφ.
Σεχνική περιγραφή:
Ο ςκελετόσ του οικίςκου κα είναι μεταλλικόσ, γαλβανιηζ, βαμμζνοσ με 2 επιςτρϊςεισ βαφισ.
Σο πλαίςιο δαπζδου και οροφισ κα είναι καταςκευαςμζνα από κοιλοδοκοφσ και κα ςυνδζονται
μεταξφ τουσ με κολϊνεσ.
Σα πλευρικά τοιχϊματα και θ οροφι κα είναι κερμομονωτικά, μονολικικά (sandwich panel)
χρϊματοσ λευκοφ, ελαχίςτου πάχουσ 40mm.
Η εξωτερικι επιφάνεια τθσ οροφισ κα είναι τραπεηοειδισ, από λαμαρίνα (απομίμθςθ κεραμιδιοφ),
ενϊ θ απορροι των ομβρίων κα γίνεται ςε υδρορροι (οριηόντια ι /και κάκετθ).
Σο εςωτερικό δάπεδο κα είναι καταςκευαςμζνο από ανκυγρι ξυλόπλακα, ελαχίςτου πάχουσ 18mm
και κα φζρει επίςτρωςθ από P.V.C.
Σα κουφϊματα κα είναι από αλουμίνιο ςε κζςθ και χρϊμα που κα υποδειχκοφν από τθν ανακζτουςα
αρχι:
-παράκυρο επάλλθλο ςυρόμενο ελαχίςτων διαςτάςεων 1μ x 1μ: τεμ. 2,
-εξωτερικι πόρτα δίφυλλθ με ταμπλά ελαχίςτων διαςτάςεων 1,5μ x 2,10μ: τεμ. 1
Σο κτιριο κα ζχει πλιρθ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ με θλεκτρολογικό πίνακα, ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ απαιτιςεισ/διατάξεισ (ΕΛΟΣ), θ οποία κα φζρει κατ’ ελάχιςτο 4τεμ. φωτιςτικά (χαμθλισ
ενεργειακισ κατανάλωςθσ), διακόπτεσ και τρία τεμάχια πριηϊν ομοιόμορφα κατανεμθμζνα ςτον
χϊρο κακϊσ και μία πρίηα κλιματιςτικοφ.
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 ςυναρμολόγθςθσ του
container/οικίςκου.
-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 κα εκτελεςτοφν με μζριμνα του αναδόχου οι εργαςίεσ θλεκτρολογικϊν ςυνδζςεων.
Η προμικεια και εγκατάςταςθ του προκαταςκευαςμζνου κτθρίου κα γίνει με αποκλειςτικι ευκφνθ
και μζριμνα του αναδόχου, ο οποίοσ υποχρεοφται να λάβει πλήρη γνϊςη των ςυνθηκϊν του ζργου.
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 15.000,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ).
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:
(α) Φάκελοσ «Σεχνικήσ Προςφοράσ» ςτον οποίο θα περιζχεται η τεχνική περιγραφή, οι
προδιαγραφζσ καθϊσ και ςκαριφήματα κατόψεων και όψεων του προςφερομζνου κτηρίου
(β) το «Ζντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ» ςυμπληρωμζνο και υπογεγραμμζνο, και
(γ) 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/4398/17-9-19/ Πρόςκληςησ.
Σα (α) & (β) θα αποςταλοφν με κάθε πρόςφορο τρόπο ςτο Κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου
Πανεπιςτημίου ςτην Κζρκυρα (ωσ ανωτζρω).
Δ. Απαιτοφμενα Δικαιολογητικά για την υπογραφή τησ ςφμβαςησ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ, να
υποβάλει ςτθ Ανακζτουςα αρχι 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, (αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο θ υπεφκυνθ διλωςθ
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο) 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.

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

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
PAPAVLASOPOULOU
Ημερομηνία: 2019.09.17 13:14:04 EEST

ΕΝΣΤΠΟ 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/4398/17-9-19 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν, προςφζρω για τθν:
«Προμήθεια container και εγκατάςταςη αυτοφ ςτο οικόπεδο ιδιοκτηςίασ του Ι.Π. ςτο Αργοςτόλι»

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Είδοσ

υνολική αξία €
(ςυμπ/νου ΦΠΑ)

Προμήθεια container/προκαταςκευαςμζνου
κτηρίου και εγκατάςταςη αυτοφ ςτο οικόπεδο
ιδιοκτηςίασ του Ι.Π. ςτο Αργοςτόλι ςφμφωνα
με τισ προδιαγραφζσ τησ ανωτζρω
Πρόςκληςησ και τον ςυνημμζνο φάκελο
τεχνικήσ προςφοράσ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφή / φραγίδα)

