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Προσ: Κάκε ενδιαφερόμενο

(Δημοςίευςη ςτον ιςτότοπο του Ι.Π. με μέριμνα τησ ΔΤΥ)
ΠΡΟΚΛΘΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
για «Εργαςίεσ ςυντθριςεων, επιςκευϊν και διαρρυκμίςεων ςε κτιρια του Ι.Π. ςτθν Κζρκυρα»
Α. Πλθροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι Διαδικαςία Ανάκεςθσ Ζργου:
Τφποσ Ζργου:
Τίτλοσ Ζργου:
CPV:
υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ
Χρθματοδότθςθ /Φορζασ χρθματοδότθςθσ:

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Απευκείασ Ανάκεςθ
Υπθρεςία
Εργαςίεσ ςυντθριςεων, επιςκευϊν και
διαρρυκμίςεων ςε κτιρια του Ι.Π. ςτθν Κζρκυρα
CPV: 44112000-8
10.998,80 € (ςυμπ/νου Φ.Π.Α 24%)
2014ΣΑΕ54600031 «Επιςκευι και Διαρρφκμιςθ
ακινιτων για τθν κάλυψθ των ςτεγαςτικϊν αναγκϊν
Ιονίου Πανεπιςτθμίου» του Π.Δ.Ε

Κριτιριο
επιλογισ
του
αναδόχου- Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προμθκευτι (=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)
ςφμβαςθσ):
Καταλθκτικι Προκεςμία κατάκεςθσ των
προςφορϊν:
20-01-2020 και ϊρα 12:00
Τόποσ Κατάκεςθσ προςφορϊν:

Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκθ 72
Κζρκυρα 49100, τθλ: 26610-87609

Παροχι πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων επί
τεχνικϊν κεμάτων, ςχετικά με το αντικείμενο τθλ.: 26610-87650, 26610-87643
του διαγωνιςμοφ:

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΡΓΑΙΩΝ:
Αναλυτικά πρόκειται να εκτελεςτοφν οι παρακάτω εργαςίεσ ςτα ακόλουκα κτίρια:
1. Α) Στο κτίριο του Τ.Μ.Σ. ςτθν αίκουςα 303 κα τοποκετθκεί ξφλινθ ψευδοροφι για τθν
διαρρφκμιςθ τθσ αίκουςασ ωσ εργαςτιριο θλεκτροακουςτικισ Μουςικισ θ οποία κα είναι
αντίςτοιχθ με αυτιν τθσ αίκουςασ 302. Θ επιφάνεια τθσ αίκουςασ ςε κάτοψθ είναι 30τμ ενϊ
το φψοσ που κα τοποκετθκεί ωσ ενδιάμεςθ οροφι είναι 3,65μ. Θ καταςκευι κα είναι ξφλινθ
αποτελοφμενθ από ξφλινουσ δοκοφσ ελάτθσ διαςτάςεων 5εκ Χ 13εκ ςε κάναβο ενϊ ςτθν κάτω
πλευρά του κα τοποκετθκοφν πλάκεσ από κόντρα πλακζ διαςτάςεων 45εκ Χ 55εκ. Δζκα
φατνϊματα κα περιζχουν φωτιςμό τφπου led με χωνευτό μθχανιςμό και μεταςχθματιςτι
50watt ενϊ δφο φατνϊματα κα περιζχουν τουσ δφο ανιχνευτζσ πυρόσ που είναι ιδθ
τοποκετθμζνοι ςτθν οροφι τθσ αίκουςασ.
Β) Στο κτίριο του Τ.Μ.Σ. ςτο δϊμα ζχουν αποκολλθκεί οι 10 μεμβράνεσ που ζχουν
τοποκετθκεί ςτισ γωνίεσ των καπνοδόχων με αποτζλεςμα ειςχϊρθςθσ υδάτων ςτθν οροφι. Οι
μεμβράνεσ πρζπει να ςυγκολλθκοφν ςθμειακά και εν ςυνεχεία να τοποκετθκοφν νζεσ ωσ
ενιςχυτικζσ ςτα ςθμεία
2. Α) Στο κτίριο Τ.ΙΣ.-Τ.Α.Β.Μ. ςτθν Ιωάννου Θεοτόκθ 72 ςτθν αίκουςα 309 κα χρωματιςτεί θ
εςωτερικι πλευρά του γραφείου που εφάπτεται με τον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου και ζχει
το κοφφωμα αλουμινίου. Ο τοίχοσ αυτόσ ζχει ςυνολικι επιφάνεια 10τμ. Θα χρειαςτεί ξφςιμο
με υαλόχαρτο, αςτάρι με υγρομονωτικό υλικό και τελικι επίςτρωςθ και χρωματιςμό με
υδροβαφι λευκισ απόχρωςθσ.
Β) Στο κτίριο Τ.Α.Β.Μ. ςτθν Ιωάννου Θεοτόκθ 72 κα χρωματιςτεί ςτο ςφνολό τθσ θ μεταλλικι
κλίμακα που οδθγεί ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ του 1ου και 2ου ορόφου. Θ κλίμακα αυτι
καλφπτει 18τμ ςε κάτοψθ και εδράηεται ςτο ζδαφοσ με ζξι μεταλλικά υποςτυλϊματα τφπου
Θ. Ζχει τζςςερεισ ράμπεσ ανόδου κακόδου και τζςςερα διαηϊματα (πλατφςκαλα) ςτο
ενδιάμεςο. Περιμετρικά αυτισ κακ’ όλθ τθν διαδρομι τθσ ζχει προςτατευτικά μεταλλικά
κιγκλιδϊματα αςφαλείασ. Το ςφνολο των μεταλλικϊν ςτοιχείων χριηουν ςυντιρθςθσ και
χρωματιςμοφ. Θα γίνει ξφςιμο του φζροντα οργανιςμοφ τθσ ςκάλασ, κα κακαριςτεί και εν
ςυνεχεία κα αςταρωκεί και κα χρωματιςτεί με αντιδιαβρωτικό χρϊμα για μεταλλικζσ
επιφάνειεσ ςε απόχρωςθ ίδια με τθν υφιςτάμενθ.
Γ) Στο κτίριο Τ.ΙΣ.-Τ.Α.Β.Μ. ςτθν Ιωάννου Θεοτόκθ 72 ςτθ Κεντρικι Διοίκθςθ κα γίνει
τοποκζτθςθ ξφλινθσ εςωτερικισ πόρτασ ςτο γραφείο του Συντονιςτι Υπθρεςιϊν του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου ςτθν πλευρά του διαδρόμου. Θ τοιχοποιία είναι από γυψοςανίδα με
μεταλλικοφσ δοκοφσ ςτιριξθσ. Στθν τοιχοποιία κα διανοιχτεί από τθν πλευρά του διαδρόμου
άνοιγμα φψουσ 2,20μ και πλάτουσ 1μ ϊςτε να τοποκετθκεί θ ξφλινθ πόρτα τφπου Laminate
χρϊματοσ κεραςιάσ όμοιεσ με αυτζσ που ζχουν τοποκετθκεί ιδθ ςτα γραφεία. Εν ςυνεχεία κα
τοποκετθκεί θ πόρτα με ςτιριξθ ςτισ μεταλλικζσ δοκοφσ τθσ γυψοςανίδασ.
3. Α) Στο κτίριο ‘’Γκοφςθ’’ ςτθν νότια όψθ, κα γίνει ςφράγιςθ τθσ ρωγμισ που ζχει εμφανιςτεί. Θ
ρωγμι αυτι αναπτφςςεται ςτθν νοτιοδυτικι γωνία του κτιρίου, ξεκινά από το κλειδί του
υπερκφρου και καταλιγει ςτθν γωνία του κτιρίου κάτω από τθν κορνίηα τθσ ςτζψθσ.
Β) Στο κτίριο ‘’Γκοφςθ’’ ςτθν νοτιοδυτικι όψθ που βρίςκεται ςτον προαφλιο χϊρο του Τ.Θ.Ε.
εμφανίηεται μία ρωγμι που ξεκινάει από το μζςο τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ (ςτο ςθμείο που
υπάρχει ο εςωτερικόσ εγκάρςιοσ τοίχοσ) και καταλιγει ςτθν γωνία του κτιρίου κάτω από τθν
κορνίηα τθσ ςτζψθσ. Εςωτερικά τθσ τοιχοποιίασ ςτον χϊρο του studio εμφανίηεται αντίςτοιχα
ςτο ίδιο ςθμείο και χριηει αντίςτοιχθσ παρζμβαςθσ με αυτόν που παρουςιάηεται ακολοφκωσ.
Παρουςιάηεται επίςθσ μία ρωγμι παράλλθλθ με το ζδαφοσ ςτθν εςωτερικι πλευρά του
τείχουσ που ενϊνει τα δφο κτίρια του Τ.Θ.Ε. και εφάπτεται με τον προαφλιο χϊρο. Θ ρωγμι
αυτι επεκτείνεται από το αριςτερό εςωτερικό περικφρωμα τθσ κφρασ του τείχουσ και
καταλιγει ςτθν γωνία του κτιρίου.
Οι παραπάνω ρωγμζσ κα πρζπει να κακαριςτοφν και να αποκαταςτακοφν ϊςτε να αποτραπεί
θ εξζλιξθ του φαινομζνου και θ ειςχϊρθςθ υδάτων. Σε κάκε μία από αυτζσ κα τοποκετθκεί

κονίαμα αςβεςτιτικισ βάςθσ (ςυμβατό με τθν υφιςτάμενθ τοιχοποιία) και κα ςφραγιςτεί.
Εξωτερικά κα γίνει χρωματιςμόσ ίδιοσ με τον υφιςτάμενο.
Γ) Στο κτίριο ‘’Γκοφςθ’’ ςτο ιςόγειο ςτο studio θχογράφθςθσ κα αποξθλωκεί θ ενδιάμεςθ
τοιχοποιία από γυψοςανίδα ςυνολικισ επιφάνειασ 12τμ κακϊσ και θ ενδιάμεςθ πόρτα. Θα
αφαιρεκεί και το κλιματιςτικό που ζχει τοποκετθκεί ςε αυτιν και κα τοποκετθκεί ςτθν
αίκουςα υπολογιςτικοφ κζντρου του κτιρίου 3 πλθροφορικισ. Επίςθσ οι θλεκτρολογικζσ
εγκαταςτάςεισ που υπάρχουν ςτθν τοιχοποιία (ςυνολικοφ μικουσ 10μ) ςε εξωτερικό κανάλι
πλαςτικό κα μετακινθκοφν ςτθν εφαπτόμενθ τοιχοποιία του κτιρίου με ςτιριξθ εξωτερικά
όπωσ προχπιρχαν.
Δ) Στο κτίριο ‘’Γκοφςθ’’ ςτθν αίκουςα 011 παρουςιάηεται υγραςία ςτθν γωνία τθσ αίκουςασ
που εφάπτεται με τθσ εξωτερικι παρειά του κτιρίου. Συγκεκριμζνα, θ υγραςία ζχει επιφζρει
αποκόλλθςθ του τελικοφ υλικοφ επίςτρωςθσ τθσ τοιχοποιίασ. Θα χρειαςτεί αποξιλωςθ του
τμιματοσ αυτοφ, ξφςιμο με υαλόχαρτο, αςτάρι με υγρομονωτικό υλικό και τελικι επίςτρωςθ
και χρωματιςμό με υδροβαφι λευκισ απόχρωςθσ.
Ε) Στθν αίκουςα ΠΜΣ του Τ.Θ.Ε. παρουςιάηεται αποκόλλθςθ και ράγιςμα του μαρμάρου ςτο
κοφφωμα τθσ Νότιασ όψθσ. Το κατωκάςι είναι διαςτάςεων 30εκ και μικουσ 1,5μ και χριηει
αντικατάςταςθσ. Επίςθσ εςωτερικά τθσ τοιχοποιίασ από τθν ειςχϊρθςθ υδάτων ζχει
δθμιουργθκεί ανεπτυγμζνθ υγραςία με αποτζλεςμα να χρειάηεται χρωματιςμόσ τθσ
επιφάνειασ αυτισ (ςυνολικισ ζκταςθσ 6τμ).
ΣΤ) Στο 3ο κτίριο, ςτον Α’ όροφο κα χωριςτεί θ αίκουςα υπολογιςτικοφ κζντρου ςε γραφείο
και αίκουςα με δφο ανεξάρτθτεσ προςβάςεισ. Θα τοποκετθκεί γυψοςανίδα εντόσ τθσ
αίκουςασ και εγκάρςια με τθν είςοδο ςτο ςθμείο που υπάρχει το εγκάρςιο δοκάρι από
ςκυρόδεμα. Το μικοσ αυτοφ είναι 5μ και φψοσ 2,5μ. Αριςτερά τθσ νζασ τοιχοποιίασ από
γυψοςανίδα κα τοποκετθκεί και θ εςωτερικι πόρτα από MDF λευκισ απόχρωςθσ
διαςτάςεων 1,1μ Χ 2,20μ. Εφαπτόμενα με αυτιν κα ςυνεχίςει θ καταςκευι τοιχοποιίασ με
γυψοςανίδα για επίςθσ 3μ μικουσ και φψουσ 3μ ϊςτε να διαχωριςτεί και ο χϊροσ τθσ
αίκουςασ. Στθν δεξιά μεριά τθσ τοιχοποιίασ κα καταςκευαςτεί επίςθσ εςωτερικι πόρτα από
MDF λευκισ απόχρωςθσ διαςτάςεων 1,1μ Χ 2,20μ
Η) Στο 3ο κτίριο ςε γραφείο του Β’ ορόφου ζχει αποκολλθκεί το εξωτερικό τμιμα του
διακοςμθτικοφ περικυρϊματοσ και ζχει εμφανιςτεί ο οπλιςμόσ από το διαηωματικό πρζκι. Θα
γίνει πλφςιμο και κακαριςμόσ, κα επαλειφκεί με αντιδιαβρωτικό και αναςτολζα διάβρωςθσ ο
οπλιςμόσ, εν ςυνεχεία κα εφαρμοςτεί αςτάρι με χαλαηιακό υλικό για υψθλι πρόςφυςθ, κα
τοποκετθκεί κονίαμα για να αποκαταςτακεί θ ζρτα και τελικό επίχριςμα λευκισ απόχρωςθσ
ίδιο με το υπάρχον.
4. Α) Στο κτίριο τθσ Ιονίου Ακαδθμίασ κα γίνει κακαριςμόσ με χριςθ πλυςτικοφ μθχανιματοσ τθσ
κλίμακασ που βρίςκεται ςτθν Ανατολικι πλευρά (κφρια είςοδοσ) και οδθγεί ςτον όροφο. Θ
κλίμακα αυτι είναι λίκινθ με ζντονθ παρουςία υγραςίασ ςτο ςφνολό τθσ με αποτζλεςμα τθν
εμφάνιςθ μικροοργανιςμων ςτισ γωνίεσ των πατθμάτων τθσ ςκάλασ αλλά και ςτο δάπεδο τθσ
ειςόδου. Θ ςυνολικι τθσ επιφάνεια ςε κάτοψθ είναι 18τμ. Για τον κακαριςμό κα
χρθςιμοποιθκεί μόνο πιεςτικό πλυςτικό μθχάνθμα με νερό χωρίσ χθμικά πρόςμικτα.
Β) Στο κτίριο τθσ Ιονίου Ακαδθμίασ ςτθν προαναφερόμενθ κλίμακα κα γίνει ςυγκόλλθςθ του
αποκολλθμζνου λίκινου γωνιακοφ τμιματοσ κορνίηασ (διαςτάςεων 15 εκατοςτϊν Χ
8εκατοςτά φψουσ) με ρθτίνθ ςυγκόλλθςθσ δφο ςυςτατικϊν για λίκινα ςτοιχεία ταχείασ
πιξεωσ.
5.
Α) Στο κτίριο των Ανακτόρων ςτο γραφείο υπογείου κα αντικαταςτακεί το ξφλινο παράκυρο
διαςτάςεων 60εκ Χ 1μ με ίδιο ίδιασ καταςκευισ και υλικοφ. Επίςθσ, κα αντικαταςτακεί θ
εςωτερικι ξφλινθ κφρα τθσ Δυτικισ πλευράσ όπου καταλιγει ςτθν μεταλλικι ζξοδο διαφυγισ
από το κτίριο με ίδια ξφλινθ. Θ πόρτα ζχει διαςτάςεισ 1,20μ Χ 2,1μ. Θ αποξιλωςθ των
παραπάνω κουφωμάτων και θ τοποκζτθςθ νζων κα γίνει χωρίσ επζμβαςθ ςτθν τοιχοποιία
(εκςκαφζσ και διάτρθςθ για τθν πάκτωςθ και ςυναρμογι των νζων κουφωμάτων). Στον χϊρο
αυτό ςυνολικισ επιφάνειασ 40τμ κα τοποκετθκεί ξφλινο αποςπϊμενο δάπεδο (τφπου dec)
προσ αποφυγι ειςχϊρθςθσ όμβριων υδάτων από το φρεάτιο που υπάρχει ιδθ ςτον χϊρο
αυτό. Θ καταςκευι αυτι κα είναι χωρίσ πάκτωςθ και αγκφρωςθ ςτο υφιςτάμενο δάπεδο ϊςτε

να διαςφαλίηει τον αναςτρζψιμο χαρακτιρα και τθν δυνατότθτα επζμβαςθσ μελλοντικά ςε
διάφορα ςθμεία όπου κα χρειάηεται αντιμετϊπιςθ. Θ πρόςβαςθ ςτο υφιςτάμενο φρεάτιο κα
διαςφαλίηεται από ειδικι ξφλινθ καταςκευι που κα γίνει ςτο δάπεδο ϊςτε να υπάρχει
δυνατότθτα επίςκεψθσ ςτον χϊρο αυτό. Τζλοσ ο χϊροσ αυτόσ ςυνολικισ επιφάνειασ
τοιχοποιίασ 80τμ κα χρωματιςτεί με υδροβαφι λευκισ απόχρωςθσ. Στον εφαπτόμενο χϊρο με
αυτόν, τον χϊρο γραφείου του υπογείου κα αντικαταςτακεί το ςακρό ξφλινο κοφφωμα τθσ
Δυτικισ όψθσ με ίδιο ξφλινο διαςτάςεωσ 60εκ Χ 90εκ.
Γενικά για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν χρωματιςμοφ προτείνεται θ τοποκζτθςθ μεμβρανϊν
επικάλυψθσ δαπζδων ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ ι όπου χρειάηεται, ϊςτε να μθν προκλθκοφν βλάβεσ
ςτισ επικαλφψεισ αυτϊν κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν. Επίςθσ, προβλζπεται θ απομάκρυνςθ
όλων των υλικϊν, ςυςκευαςιϊν, εργαλείων και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια
των εργαςιϊν ϊςτε ο χϊροσ να παραδοκεί κακαρόσ και ζτοιμοσ προσ χριςθ.
Πριν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα πρζπει να απομακρυνκοφν όλα τα κινθτά ςτοιχεία από τισ
επιφάνειεσ βαψίματοσ και να προςτατευτοφν καταλλιλωσ, ςτουσ χϊρουσ που κα
πραγματοποιθκοφν οι εργαςίεσ, ϊςτε να μθν εμποδίηουν το ζργο αλλά και να μθν προκλθκοφν
ηθμιζσ ςε αυτά.
Κατά τθν εφαρμογι να λαμβάνονται πάντα υπόψθ οι οδθγίεσ εφαρμογισ του κάκε υλικοφ όςον
αφορά τισ ςυνκικεσ, τουσ χρόνουσ για τθν καλι εφαρμογι και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ
προϊόντων, τον τρόπο που αυτά χρθςιμοποιοφνται, όπωσ και οι προφυλάξεισ που κα πρζπει να
λαμβάνονται κατά τθν χριςθ του.
ΤΝΟΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΜΕ ΑΝΟΧΘ ΑΠΟΚΛΙΘ +5%) –
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΗΟΜΕΝΘ ΔΑΠΑΝΘ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΕΜΒΑΔΟΝ - ΠΟΟΣΘΣΑ

1.Α)

Ξφλινθ
ψευδοροφι
για
τθν
διαρρφκμιςθ τθσ αίκουςασ 303 ωσ
εργαςτιριο
θλεκτροακουςτικισ
Μουςικισ κτίριο Τ.Μ.Σ.
Συγκόλλθςθ μεμβρανϊν ςτο δϊμα
ςτο κτίριο του Τ.Μ.Σ.
Εςωτερικοί χρωματιςμοί ςτο κτίριο
τθσ Τ.Α.Β.Μ.
Χρωματιςμόσ μεταλλικι κλίμακα
που
οδθγεί
ςτισ
αίκουςεσ
διδαςκαλίασ ςτο κτίριο Τ.ΙΣΤ.Α.Β.Μ.
Τοποκζτθςθ ξφλινθσ εςωτερικισ
πόρτασ ςτο ιςόγειο κτίριο Τ.ΙΣΤ.Α.Β.Μ. ςτθ Κεντρικι Διοίκθςθ
Σφράγιςθ τθσ εξωτερικισ ρωγμισ
ςτο κτίριο ‘’Γκοφςθ’’
Σφράγιςθ τθσ εςωτερικισ ρωγμισ
ςτο κτίριο ‘’Γκοφςθ’’
Αποξιλωςθ
τθσ
εςωτερικισ
τοιχοποιίασ από γυψοςανίδα ςτο
ιςόγειο studio θχογράφθςθσ του
Τ.Θ.Ε.
Αποκατάςταςθ εςωτερικοφ τοίχου
ςτθν αίκουςα 011 του Τ.Θ.Ε.

30τ.μ.

ΔΑΠΑΝΘ (άνευ
ΦΠΑ)
2.400,00 €

10τεμ.

150,00 €

10τ.μ.

150,00 €

18τμ Χ 2 ορόφουσ

1.200,00 €

1τεμ.

500,00 €

1τεμ.

150,00 €

1τεμ.

100,00 €

1τεμ.

500,00 €

1τεμ.

100,00 €

1.Β)
2.Α)
2.Β)

2.Γ)

3.Α)
3.Β)
3.Γ)

3.Δ)

3.Ε)

Αντικατάςταςθ του μαρμάρου ςτθν 1τεμ.
αίκουςα ΠΜΣ του Τ.Θ.Ε.
3.Σ) Διαχωριςτικό
ςτθν
αίκουςα 24τ.μ. τοιχοποιία + 2τεμ.
υπολογιςτικοφ κζντρου ςτο 3ο πόρτεσ
κτίριο
4.Α)
Κακαριςμόσ με χριςθ πλυςτικοφ 18τ.μ. κάτοψθ
μθχανιματοσ τθσ κλίμακασ τθσ
Ιονίου Ακαδθμίασ
4.Β)
Συγκόλλθςθ λίκινου τμιματοσ 1τεμ.
κορνίηασ ςτο κτίριο τθσ Ιονίου
Ακαδθμίασ
5.Α)
Εργαςίεσ
ςτα
γραφεία
των 1τεμ.
Dec
+
3τεμ
Ανακτόρων
κουφϊματα + βάψιμο
φνολο προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ (άνευ ΦΠΑ):

200,00 €

φνολο προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ):

10.998,80 €

1.200,00 €

360,00 €

100,00 €

1.760,00 €
8.870,00 €

Από τον προςφζροντα κα κατατεκεί το «Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ» ςυμπλθρωμζνο,
υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο.
Γ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ των εργαςιϊν, ο
προςφζρων, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ, κα υποβάλει ςτθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
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 υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998, ςελ. 1),
β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 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 Συμβουλίου (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 Συμβουλίου, 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 Συμβουλίου, 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.
Υπόχρεοι 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 Σφμβουλοσ των Ανωνφμων Εταιριϊν (Α.Ε.), ο πρόεδροσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συνεταιριςμοφ.
2.Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει
ότι κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, 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:
 Στθν περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, τα
δθμοςιευμζνα επίςθμα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (Φ.Ε.Κ. ι Γ.Ε.Μ.Θ., 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.Σ., κακϊσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, 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.
 Στθν περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν επιτθδευματία από
τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία.
 Στθν 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.Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ, όπου να
αναγράφεται ότι:
Α. θ εταιρεία δεν ζχει λυκεί, 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.
Ες. Διαν.:
-Συντονιςτισ Υπθρεςιϊν Ι.Π.

Με εντολι Πρφτανθ Ι.Π.
Θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ
Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
Μαρία Παπαβλαςοποφλου

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
PAPAVLASOPOULOU
Ημερομηνία: 2020.01.13 11:45:32 EET

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
Θμερομθνία,
Προσ:

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο

τοιχεία του υποψιφιου αναδόχου:
Επωνυμία:……………………………………………………..
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………
Διεφκυνςθ:…………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:…………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ ςυντθριςεων, επιςκευϊν και
διαρρυκμίςεων ςε κτιρια του Ι.Π. ςτθν Κζρκυρα, αποδεχόμενοσ πλιρωσ του όρουσ τθσ αρικμ.
πρωτ. ΔΣΤ/126/13-1-2020 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν, προςφζρω για τισ «Εργαςίεσ
ςυντθριςεων, επιςκευϊν και διαρρυκμίςεων ςε κτιρια του Ι.Π. ςτθν Κζρκυρα»,
το ποςό των

…………………………………….. € (αρικμθτικϊσ) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%,

και
ολογράφωσ:………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

O Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)

