ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
Αργοςτόλι, 18-11-2019
Αρ. Πρωτ.: ΔΣΤ/5574/φ.24-19/ΑΡΓ

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σαχ. Δ/νςη
Σαχ. Kϊδικασ
Πληρ.
Σηλζφωνο
Fax
E-mail

: Σζρμα Λεωφόρου Αντ. Σρίτςη
: 28100, Κεφαλονιά
: Αθ. Γιωβανίτςα
: 26710 27311
: 26710 27312
: secdmc@ionio.gr

Προσ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟΝ ΙΣΟΣΟΠΟ ΣΟΤ Ι.Π. ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΗ ΔΣΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ
Α. Πληροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι
Διαδικαςία
Ανάκεςθσ
Προμικειασ:
Σφποσ Προμικειασ:
Σίτλοσ Προμικειασ:
υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Απευκείασ Ανάκεςθ

Χρθματοδότθςθ /Φορζασ χρθματοδότθςθσ:

Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ ζτουσ 2019

Προμικεια αγακϊν
Προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ
3.600 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

Κριτιριο
επιλογισ
του
αναδόχου- Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προμθκευτι (=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ προςφορά βάςει τιμισ (Σο μεγαλφτερο ποςοςτό
ςφμβαςθσ):
ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ μζςθσ λιανικισ
τιμισ, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται κατά τθν θμζρα τθσ
παράδοςθσ από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ για τον νομό
Κεφαλονιάσ).
Καταλθκτικι Προκεςμία κατάκεςθσ των 21/11/2019 και ϊρα 13:00
προςφορϊν:
Σόποσ Κατάκεςθσ προςφορϊν:

Ημερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν:

τθ Γραμματεία του Σμιματοσ Ψθφιακϊν Μζςων και
Επικοινωνίασ, Σζρμα Λεωφ. Αντϊνθ Σρίτςθ, Αργοςτόλι,
τθλ: 26710-27311
21/11/2019 και ϊρα 13:30

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Β1. Αντικείμενο Προμήθειασ
φντομη περιγραφή: Αφορά τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν κζρμανςθσ των κτθρίων του Πανεπιςτθμίου.

α/α
Είδοσ

CPV

Είδοσ προσ
προμήθεια
(CPV)

1

09135100-5

Πετρζλαιο
Θζρμανςθσ

Μονάδα
μζτρηςησ

υνολική
αξία με
ΦΠΑ
(€)

Λίτρα

3.600,00

Β2. Tόποσ παράδοςησ του προσ προμήθεια είδουσ:
ΕΙΔΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΗ

ΣΟΠΟ
ΑΝΕΦΟΔΙΑΜΟΤ
ΚΑΤΙΜΩΝ
Για τισ ανάγκεσ των καλοριφζρ ςτα κτίρια:
Κτίριο Α: Σμιμα Ψθφιακϊν Μζςων και Επικοινωνίασ και Σμιμα
Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Σροφίμων (κοινι χριςθ)
Κτίριο Β: Σμιμα Ψθφιακϊν Μζςων και Επικοινωνίασ

Γ. Όροι τησ Διαγωνιςτικήσ Διαδικαςίασ Προμήθειασ
1.

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν εγκατεςτθμζνα
α) ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι β) του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), ι γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ υμφωνία
Δθμοςίων υμβάςεων, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται
από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Προςαρτιματοσ Ι τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, ι δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων μποροφν να υποβάλουν προςφορά χωρίσ να
απαιτείται να ζχουν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι. Η επιλεγείςα κοινοπραξία
υποχρεοφται να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εάν τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων, όλα τα
μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον και
μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Όλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ)
του προμθκευτι με τθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου κα
γίνονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.

2.

Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, διαφορετικά κα
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Με εξαίρεςθ τα τυχόν ςυνθμμζνα ζντυπα, ςχζδια και
λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.

3.

Επιπλζον θ προςφορά κα πρζπει να είναι πρωτότυπθ και υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ.

4.

Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μόνο ςε Ευρϊ. Προςφορζσ ςε οποιαδιποτε άλλο νόμιςμα
εκτόσ από το ευρϊ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.

5.

Εναλλακτικζσ Προςφορζσ δεν επιτρζπονται. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται
ωσ απαράδεκτεσ.

6.

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.

7.

Προςφορζσ που κα υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε
τρόπο εκπρόκεςμα, δε κα αξιολογθκοφν.

8.

Όλεσ οι εμπρόκεςμεσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων.

9.

Η ςφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.

10. Η παραγγελία προμικειασ των υγρϊν καυςίμων κα δίνεται από το τθ Διεφκυνςθ
Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Πανεπιςτθμίου. τθν εν λόγω παραγγελία κα κακορίηεται θ
ποςότθτα και θ χριςθ για τθν οποία αυτι προορίηεται. Η παράδοςθ του υπό προμικεια
είδουσ κα γίνει από τον ανάδοχο εντόσ δφο (2) ημερϊν από τθν θμερομθνία
παραγγελίασ.
11. Η ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από
οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ (Σο μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ
εκατό (%) επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται κατά τθν θμζρα τθσ
παράδοςθσ από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ για τον νομό Κζρκυρασ), δθλ. ςτον υποψιφιο
που κα προςφζρει το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ και το προςφερόμενο είδοσ κα
καλφπτει τισ ωσ άνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ.
12. Οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ κα επιβαρφνει το Δθμόςιο,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
13. Η πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν
(αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα).
14. Η ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με το αρ. 106 του Ν. 4412/2016 μετά από ςχετικι
γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει ι να
επαναλάβει αιτιολογθμζνα τθν παροφςα Πρόςκλθςθ,
15. 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.
Δ. Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ
Οι ςυμμετζχοντεσ, θα πρζπει ςτην προςφορά τουσ να ςυμπεριλάβουν τον πίνακα του
παραρτήματοσ Ι ςυμπληρωμζνο με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ.
Οι προςφορζσ θα κατατίθενται, μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο που θα φζρει τισ
παρακάτω ενδείξεισ:

ΠΡΟΦΟΡΑ
τοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: ………………………………………………………………………….…
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ. : ……………… / ……….…………….
Διεφκυνςθ: ……………………………………..………………………………………
Αρικμό τθλεφϊνου: ……..………………………………..
e-mail: ……………………….……………………………
Για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ»
Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα τθσ κατάκεςθσ των προςφορϊν: 21/11/2019 και ϊρα 13:00.
Σόποσ/Διεφθυνςη Κατάθεςησ ή αποςτολήσ προςφορϊν:
Γραμματεία του Σμιματοσ Ψθφιακϊν Μζςων και Επικοινωνίασ, Σζρμα Λεωφ. Αντϊνθ Σρίτςθ,
Αργοςτόλι, τθλ: 26710-27311
Δ1. Απαιτοφμενα Δικαιολογητικά για την Ζγκριςη Ανάθεςησ
τον φάκελο προςφοράσ κα περιζχονται απαραιτιτωσ τα ακόλουκα:
1. Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ
κα δθλϊνει ότι:
α) ζλαβε γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ Πρόςκλθςθσ,
β) πλθροί και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ που αναλφονται ςτθν
Πρόςκλθςθ,
γ) 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,
δ) δεν τελεί ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του
Ν. 4412/2016 καταςτάςεισ,
ε) είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ,
ςτ) είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο.
2. υμπλθρωμζνοσ υπογεγραμμζνοσ και με ςφραγίδα ο Πίνακασ του Παραρτιματοσ Ι τθσ
παροφςθσ: Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ.

Με εντολή Πρφτανη Ι.Π.
Η Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη
τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν

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

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA PAPAVLASOPOULOU
Ημερομηνία: 2019.11.18
09:27:02 EET

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
τοιχεία του υποψήφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………..
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………
Διεφθυνςη:…………………………………………………….
Αριθμό τηλεφϊνου:…………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Πετρελαίου θζρμανςησ»

α/α

CPV

Είδοσ προσ
προμήθεια (CPV)

Μονάδα
μζτρηςησ

υνολική
αξία με
ΦΠΑ
(€)

1

09135100-5

Πετρζλαιο
Θζρμανςθσ

Λίτρα

3.600,00

Ποςοςτό
Ζκπτωςησ

Αργοςτόλι, …../…./ 2019
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

(ςφραγίδα – υπογραφι)

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) ζλαβα γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ Πρόςκλθςθσ,
β) αποδζχομαι ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ που αναλφονται ςτθν Πρόςκλθςθ,
γ) 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,
δ) θ ατομικι επιχείρθςι μου / εταιρεία δεν τελεί ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 καταςτάςεισ,
ε) είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ.
ςτ) 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.

