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Αναρτθτζο ςτον ιςτότοπο Ι.Π. με μζριμνα τθσ ΔΣΤ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Για την ανάθεςη τησ παροχήσ υπηρεςίασ
«Ετήςια ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου»
Α. Πληροφοριακά ςτοιχεία
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Απευκείασ Ανάκεςθ
Ανάκεςθσ Τπθρεςίασ:
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ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ»
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(=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ):

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

Καταλθκτικι προθεςμία κατάθεςησ των 20-07-20 και ϊρα 12:00
προςφορϊν:
Πλθροφορίεσ:
Για τθν Κζρκυρα: 26610-87643 (κα Φ. Θλία)

άποψθσ

Σόποσ
και
προςφορϊν:

τρόποσ

Για τθν Κεφαλονιά:
- Αργοςτόλι ΣΨΜΕ 26710-27311 (κα Α. Γιωβανίτςα)
- Αργοςτόλι ΣΕΕΣ 26710-26270 (κα Ε. Βουτςινά)
- Λθξοφρι ΣΜΕΘ 26710-92855 (κα Ι. Βαςιλάτου)
Για τθν Λευκάδα: 26450-26160 (κα Α. Μωραϊτθ)
Για τθν Ηάκυνκο: 26950-21052 (κα Θ. Μπαλοφτςου)
κατάθεςησ Κατάκεςθ ι αποςτολι του φακζλου προςφοράσ ςτο
Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Ι. Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα, Σθλ: 26610-87609

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ
Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ των κλιματιςτικϊν μονάδων των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων
του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτθν Κζρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα και Ηάκυνκο και τθ διαςφάλιςθ των
ςυνκθκϊν υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, απαιτείται θ ετιςια ςυντιρθςι
τουσ.
Ενόψει τθσ καλοκαιρινισ περιόδου και τθσ νζασ κατάςταςθσ, όπωσ διαμορφϊκθκε με το υφιςτάμενο
κίνδυνο εμφάνιςθσ και διαςποράσ του κορωνοϊοφ Covid-19, θ ςυντιρθςθ κα γίνει με τουσ ιςχφοντεσ
κανονιςμοφσ, τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι των κλιματιςτικϊν μονάδων και τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ, από
εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ (ψυκτικοφσ) που κατζχουν τθν απαραίτθτθ άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ.
Β.1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΕΡΚΤΡΑ
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτθν Κζρκυρα αφοροφν ςτα κάτωκι:
Β.1.1. υντήρηςη των κλιματιςτικϊν μονάδων (split-unit και VRV) ςε όλα τα κτήρια του Ι.Π. ςτην
Κζρκυρα:
Πρόκειται για ςυνολικά 331 τεμάχια ςτα κτιρια Σ.Ι & Σ.Α.Β.Μ., ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ, ΙΟΝΙΟΤ
ΑΚΑΔΘΜΙΑ, ΦΟΙΣΘΣΙΚΘ ΕΣΙΑ, ΚΣΘΡΙΑ ΨΝΚ (ΑΡEΣAIΟ–ΙΠΠΟΚΡΑΣΘ-3Ο ΚΣΘΡΙΟ-ΑΚΛΘΠΙΟΓΑΛΘΝΟ–ΓΚΟΤΘ), ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΚΣΟΡΑ, ΣΜΘΜΑΣΟ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ, ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ.
Προχπολογιςμόσ: 8.275,00 € δθλ. 25,00 €/τεμάχιο (ςυμπ/νου ΦΠΑ)
Β.1.2. υντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων ςτο κτήριο τησ Ιονίου Ακαδημίασ
το κτιριο τθσ Ιονίου Ακαδθμίασ ζχει εγκαταςτακεί αντλία κερμότθτασ για τθν εξυπθρζτθςθ των
γραφείων και των κοινοχριςτων χϊρων.
Όλεσ οι κλιματιςτικζσ μονάδεσ (fan coil) (38τεμ.) που εξυπθρετοφνται από τθν αντλία κερμότθτασ
χριηουν ςυντιρθςθσ.
Επιπλζον, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ χριηουν οι δφο εςωτερικζσ κεντρικζσ μονάδεσ κλιματιςμοφ νωποφ αζρα.
Για τον κλιματιςμό τθσ αίκουςασ του κεάτρου και των βοθκθτικϊν χϊρων ζχουν εγκαταςτακεί μια
αντλία κερμότθτασ, μια κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα, μια κεντρικι κλιματιςτικι νωποφ αζρα και
κλιματιςτικζσ μονάδεσ (fan coil) (8τεμ.).
Αναλυτικότερα οι εργαςίεσ αφοροφν:
1.υντιρθςθ ςτισ τρεισ εςωτερικζσ κεντρικζσ μονάδεσ κλιματιςμοφ νωποφ αζρα.
2.υντιρθςθ 46 τεμ. κλιματιςτικϊν μονάδων (fan coil)
3.Ετιςιοσ ζλεγχοσ δυο αντλιϊν κερμότθτασ
Προχπολογιςμόσ: 1.400,00 € (ςυμπ/νου Φ.Π.Α.)
Β.1.3. υντήρηςη εναλλακτϊν θερμότητασ (VAM) ςε κτήρια του Ι.Π. ςτην Κζρκυρα:
Πρόκειται για ςυνολικά 35 τεμάχια εναλλακτϊν κερμότθτασ ςτα κτιρια Σ.Ι & Σ.Α.Β.Μ., ΚΕΝΣΡΙΚΘ
ΔΙΟΙΚΘΘ, ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ.
Προχπολογιςμόσ: 700,00 € δθλ. 20,00 €/τεμάχιο (ςυμπ/νου ΦΠΑ)

Β.1.4. Αντικατάςταςη χειριςτηρίων ςτο κτήριο Σ.Ι & Σ.Α.Β.Μ. του Ι.Π. ςτην Κζρκυρα:
Πρόκειται για τθν αντικατάςταςθ χειριςτθρίων (με ζλεγχο on-off, ταχυτιτων ανεμιςτιρα, κερμοκραςίασ,
ψφξθ-κζρμανςθ) ςε 10τεμ. κλιματιςτικϊν μονάδων (VRF) mitsubishi και προμικεια νζων με τα ίδια
χαρακτθριςτικά, ςτo κτιριο Σ.Ι & Σ.Α.Β.Μ.
Προχπολογιςμόσ: 1.800,00 € δθλ. 180,00 €/τεμάχιο (ςυμπ/νου ΦΠΑ)
Β.2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ αφοροφν ςτα κάτωκι:
Β.2.1. υντήρηςη των κλιματιςτικϊν μονάδων (split-unit) ςε όλα τα κτήρια του Ι.Π. ςτην Κεφαλονιά:
Πρόκειται για ςυνολικά 99 τεμάχια ςτα κτιρια Σμιμα Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Σροφίμων ΣΕΣΣ, ΣΨΜΕ
& ΣΜΕΘ.
Προχπολογιςμόσ: 2.475,00 € δθλ. 25,00 €/τεμάχιο (ςυμπ/νου ΦΠΑ)
Β.2.2. Σοποθζτηςη κλιματιςτικήσ μονάδασ ςτο ΣΜΕΘ
Αποξιλωςθ παλαιάσ κλιματιςτικισ μονάδασ που δεν λειτουργεί, ςτο κτίριο που ςτεγάηεται το Σμιμα
Εκνομουςικολογίασ (ΣΜΕΘ), και τοποκζτθςθ ενόσ κλιματιςτικοφ Fuji Electric RS-18UC που προζρχεται
από δωρεά ςτθν αίκουςα Α1.
Αναλυτικότερα οι εργαςίεσ αφοροφν:
1. Αποξιλωςθ παλαιοφ κλιματιςτικοφ και μεταφορά ςε τόπο που κα υποδείξει θ Σεχνικι Τπθρεςία
2. Εγκατάςταςθ κλιματιςτικοφ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία.
Προχπολογιςμόσ: 150,00 € (ςυμπ/νου Φ.Π.Α.)
Β.3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΕΤΚΑΔΑ
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ αφοροφν ςτα κάτωκι:
Β.3.1. υντήρηςη των κλιματιςτικϊν μονάδων ςτο ΣΠΕΡΑΝ:
Πρόκειται για ςυνολικά 20 τεμάχια ςτο κτιριο που ςτεγάηει το Σμιμα Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ
(ΣΠΕΡΑΝ).
Προχπολογιςμόσ: 500,00 € δθλ. 25,00 €/τεμάχιο (ςυμπ/νου ΦΠΑ)
Β.4. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΖΑΚΤΝΘΟ
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ αφοροφν ςτα κάτωκι:
Β.4.1. υντήρηςη των κλιματιςτικϊν μονάδων ςτο ΣΠΕΡ:
Πρόκειται για ςυνολικά 94 τεμάχια ςτο κτιριο που ςτεγάηει το Σμιμα Περιβάλλοντοσ (ΣΠΕΡ).
Προχπολογιςμόσ: 2.350,00 € δθλ. 25,00 €/τεμάχιο (ςυμπ/νου ΦΠΑ)
Β.5.ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ
Β.5.1. υντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων διαιροφμενου τφπου (split unit) και κλιματιςτικϊν
μηχανημάτων vrv
-

Κακαριςμό των ςτοιχείων των εξωτερικϊν μονάδων με ειδικό πλυςτικό μθχάνθμα και χθμικό
υγρό.
Κακαριςμό των ςτοιχείων των εςωτερικϊν μονάδων με χθμικό υγρό για τθν αποφυγι μυκιτων &
άλλων μικροοργανιςμϊν.
Κακαριςμό όλου του αποχετευτικοφ ςυςτιματοσ με χθμικά μζςα πιςτοποιθμζνα από τον ΕΟΦ,
και απόφραξθ από τυχϊν βοφλωμα.
Ανίχνευςθ διαρροισ ψυκτικοφ υγροφ.
Κακαριςμό τθσ φτερωτισ και του καλφμματοσ ανεμιςτιρων εςωτερικϊν και εξωτερικϊν
μονάδων.
Κακαριςμό των εδράνων ανεμιςτιρων.

-

φςφιξθ παροχικϊν καλωδίων ςτισ ςυνδζςεισ τουσ με τα μθχανιματα κακϊσ και των καλωδίων
εντολϊν.
Ζλεγχο προςτατευτικϊν διακοπτϊν του ςυμπιεςτι.
Ζλεγχο αςφάλειασ κλιματιςτικισ μονάδασ.
Κακαριςμό φίλτρων αζρα - περςίδων
Αμπερομζτρθςθ ρεφματοσ λειτουργίασ
υμπλιρωμα με φρζον (λίγα γραμμάρια εφόςον χρειαςτεί)

Β.5.2. υντήρηςη εςωτερικϊν κλιματιςτικϊν μονάδων (Fan – Coil)
- Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ εςωτερικϊν κλιματιςτικϊν μονάδων (Fan -Coils), δθλαδι γενικόσ
ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ
- Κακαριςμό των φίλτρων με χθμικό υγρό για τθν αποφυγι μυκιτων & άλλων μικροοργανιςμϊν.
- Κακαριςμό όλου του αποχετευτικοφ ςυςτιματοσ με χθμικά μζςα πιςτοποιθμζνα από τον ΕΟΦ, και
απόφραξθ από τυχϊν βοφλωμα.
- Ζλεγχοσ ανεμιςτιρα και ταχυτιτων ανεμιςτιρα, ζλεγχοσ διακοπτϊν και θλεκτρικϊν ςυνδζςεων,
ζλεγχοσ κερμοςτάτθ, ζλεγχοσ βαλβίδων ελζγχου.
- Κακαριςμό των ςτοιχείων με χθμικό υγρό για τθν αποφυγι μυκιτων & άλλων μικροοργανιςμϊν.
Β.5.3. υντήρηςη Κεντρικϊν Κλιματιςτικϊν Μονάδων και προκλιματιςτικϊν μονάδων νωποφ αζρα
- Εκτζλεςθ εργαςιϊν, δθλαδι γενικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ (αςυνικιςτοι κόρυβοι τριβζων,
οςμζσ, οξειδϊςεισ και ορατζσ ηθμιζσ). Κακαριςμόσ φίλτρων – όπου απαιτείται, χθμικόσ
κακαριςμόσ και πλφςιμο ςτοιχείων.
- Εςωτερικόσ κακαριςμόσ μονάδων, κακαριςμόσ ςταγονοςυλλζκτθ, κακαριςμόσ λεκανϊν
ςυμπυκνωμάτων και ςωλινα αποχζτευςθσ ςυμπυκνωμάτων με πεπιεςμζνο αζρα.
- Ζλεγχοσ και κακαριςμόσ ρότορα ανεμιςτιρα με πεπιεςμζνο αζρα, κακαριςμόσ καταιωνιςτιρων,
ζλεγχοσ ανεμιςτιρων, ζλεγχοσ και τάνυςθ ιμάντων, ευκυγράμμιςθ τροχαλιϊν.
- Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ χειροκίνθτων και θλεκτροκίνθτων διαφραγμάτων.
- Ζλεγχοσ θλεκτρικϊν ςυνδζςεων κινθτιρα, ζλεγχοσ και καταγραφι θλεκτρικισ τάςθσ φάςεων,
αμπερομζτρθςθ κινθτιρων και καταγραφι, ζλεγχοσ αυτοματιςμϊν και καλωδιϊςεων.
- Ζλεγχοσ βαλβίδων – λειτουργία, διαρροζσ, ςυνδζςεισ, ζλεγχοσ οργάνων (κερμόμετρα,
μανόμετρα, διαφορικοί πρεςςοςτάτεσ). Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ τριόδων, διόδων και λοιπϊν
βαλβίδων.
- Ζλεγχοσ ςυνδζςεων με αεραγωγοφσ.
- Ζλεγχοσ και καταγραφι κερμοκραςιϊν αζρα προςαγωγισ – επιςτροφισ.
- Λίπανςθ εδράνων και τριβζων.
- Κακαριςμόσ κελφφουσ και περιβάλλοντα χϊρου κακϊσ και κάκε εργαςία για τθν δοκιμι και
παράδοςθ τθσ ςυςκευισ ςε κανονικι λειτουργία.
- Εντόσ τθσ τιμισ προςφοράσ κα περιλαμβάνονται θ εργαςία και όλα τα μικροχλικά και αναλϊςιμα
που απαιτοφνται για τθν πλιρθ ςυντιρθςθ των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων.
Β.5.4. υντήρηςη εναλλάκτη θερμότητασ ΑΕΡΑ – ΑΕΡΑ (VAM)
- Άνοιγμα κυρίδασ και εξαγωγι - αφαίρεςθ όλων των φίλτρων αζροσ,
- Αφαίρεςθ του εναλλάκτθ (ρόμβου) αζρα - αζρα,
- Μεταφορά των φίλτρων και του ρόμβου ςτο δϊμα, φφςθμα με πεπιεςμζνο αζρα, κακαριςμόσ με
κατάλλθλο χθμικό και ξζπλυμα αυτϊν, κακϊσ και επανατοποκζτθςι τουσ ςτθν VAM.
- Κακαριςμόσ του κιβωτίου του εναλλάκτθ και των φτερωτϊν των ανεμιςτιρων,
- Ζλεγχοσ λειτουργίασ των θλεκτροκινθτιρων του εναλλάκτθ,
- Ζλεγχοσ εδράνων, ιμάντων και τροχαλιϊν,
- Αποκατάςταςθ των ςυνδζςεων των εφκαμπτων αεραγωγϊν ςτθν είςοδο/ζξοδο τθσ VAM,

-

Οποιαδιποτε άλλθ εργαςία είναι απαραίτθτθ για τον ζλεγχο τθσ καλισ λειτουργίασ τθσ μονάδασ
VAM.

Β.5.5. Καθαριςμόσ ςτομίων προςαγωγήσ, επιςτροφήσ και απαγωγήσ αζρα
Εξάρμωςθ, κακαριςμόσ – πλφςιμο με κακαρό νερό και επανατοποκζτθςθ ςτομίων. Ο κακαριςμόσ κα
πραγματοποιθκεί ςε ςτόμια διαφορετικϊν διαςτάςεων και τφπου (πχ οροφισ ι τοίχου).
Β.6. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΝΗΙΑ: 17.650,00 € (ςυμπ/νου Φ.Π.Α.)
Α/Α
ΕΙΔΟ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
24%
24%
ΚΕΡΚΤΡΑ
υντήρηςη κλιματιςτικϊν (Split
1
331
25 €
8.275,00€
2

και VRV) ςε όλα τα κτίρια
υντήρηςη κλιματιςτικϊν Ιονίου
Ακαδημίασ

3
4

υντήρηςη εναλλακτϊν (VAM)
Αντικατάςταςη Χειριςτηρίων

1.400 €

1.400,00€

35
20 €
10
180 €
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ

700,00€
1.800,00€
12.175,00€

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
υντήρηςη κλιματιςτικϊν (split)
5
6

1

99

25 €

2.475,00€

1

150 €

150,00 €

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

2.625,00€

Σοποθζτηςη
κλιματιςτικήσ
μονάδασ ςτο ΣΜΕΘ

ΛΕΤΚΑΔΑ
7

υντήρηςη κλιματιςτικϊν

20

25 €

500,00€

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΕΤΚΑΔΑ

500,00€

ΖΑΚΤΝΘΟ
8

υντήρηςη κλιματιςτικϊν

94

25 €

2.350,00€

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΖΑΚΤΝΘΟ

2.350,00€

ΤΝΟΛΟ

17.650,00€

Β.7. ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ - ΔΙΑΓΝΩΗ ΒΛΑΒΩΝ
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάςςει Σεχνικι Ζκκεςθ διάγνωςθσ βλάβθσ με αναλυτικι
περιγραφι των απαιτοφμενων υλικϊν ςυνοδευόμενα και από μία οικονομικι προςφορά προσ
τθν Τπθρεςία για το κόςτοσ αποκατάςταςθσ (υλικϊν – εργαςίασ). Οι επιςκευζσ που δεν
περιλαμβάνονται ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, με βάςθ τθν Σεχνικι Ζκκεςθ διάγνωςθσ
βλάβθσ, κα καλφπτονται με άλλεσ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ από το Ιόνιο Πανεπιςτιμιο ι από το
Σεχνικό υνεργείο του Ιδρφματοσ. Θ Δ/νουςα Τπθρεςία κα κρίνει κατά περίπτωςθ τθν
δυνατότθτα-υποχρζωςθ επιςκευισ από τον ανάδοχο.

Β.8. ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
 Ο ανάδοχοσ μπορεί να επιςκεφκεί τουσ χϊρουσ όπου είναι εγκατεςτθμζνεσ οι κλιματιςτικζσ
ςυςκευζσ ζτςι ϊςτε να λάβει υπόψθ του τθν κατάςταςθ των μθχανθμάτων, των τφπων, τισ
γενικζσ και ειδικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτουσ χϊρουσ, πριν από τθν διαμόρφωςθ τθσ
προςφοράσ του.
 ε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν βλάβεσ, οι οποίεσ οφείλονται ςε πλθμμελι ςυντιρθςθ του
εξοπλιςμοφ, κα επιςκευάηονται από τον ανάδοχο χωρίσ επιπλζον χρζωςθ.
 Όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 3 παρ. 3 τθσ Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/19.06.2008) θ προλθπτικι
ςυντιρθςθ διενεργείται από τουσ ζχοντεσ το προσ τοφτο δικαίωμα και πραγματοποιείται
υποχρεωτικά ςτα ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ που βρίςκονται τόςο ςτουσ εςωτερικοφσ όςο και
ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ των κτιρίων, όπωσ ενδεικτικά ο κακαριςμόσ του ςυμπυκνωτι,
εξατμιςτι, ανεμιςτιρων ι φίλτρων και ο ζλεγχοσ διαρροϊν του ψυκτικοφ κυκλϊματοσ. ε κάκε
περίπτωςθ λαμβάνονται υπόψθ οι οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν των κλιματιςτικϊν μονάδων, οι
οδθγίεσ του ΕΟΔΤ για τθν αποφυγι τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ Covid-19, κακϊσ και οι
υποδείξεισ και οδθγίεσ των υπαλλιλων τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου.
 Σο προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί, κα πρζπει να είναι άριςτο τόςο από απόψεωσ τεχνικισ
καταρτίςεωσ, όςο και από απόψεωσ ςυμπεριφοράσ και κα τθρεί υποχρεωτικά τουσ κανόνεσ
αςφαλείασ των εργαηομζνων, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ και τουσ νόμουσ του Κράτουσ.
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει ςτο ακζραιο τθν ευκφνθ και υποχρζωςθ για αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ,
εργοδοτικζσ υποχρεϊςεισ, τισ υποχρεϊςεισ που προζρχονται από τθν μθ τιρθςθ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ και τθν ευκφνθ εργατικοφ ατυχιματοσ των μελϊν του ςυνεργείου του.
 Ο Χθμικόσ κακαριςμόσ των φίλτρων των ςτοιχείων των εξωτερικϊν και εςωτερικϊν μονάδων
κακϊσ και όλου του ςυςτιματοσ αποχζτευςθσ κα γίνει με ειδικό χθμικό υγρό εγκεκριμζνο από
τον ΕΟΦ για χριςθ ςε κλιματιςτικά μθχανιματα, που ςυντελεί ςτθν καταπολζμθςθ βακτθρίων,
μυκιτων και ιϊν.
 Οι τακτικζσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ φίλτρων κα εκτελοφνται με χριςθ και λιψθ όλων των
προςτατευτικϊν μζτρων (ατομικι προςταςία, αεριςμόσ χϊρου, αςφαλισ αποκομιδι των φίλτρων
που αντικακίςτανται) ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ αναπνευςτικισ προςταςίασ.
 το κόςτοσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ:
Περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ υλικϊν όπωσ:
1. Ψυκτικϊν λαδιϊν παντόσ τφπου και ποςότθτασ
2. Λιπαντελαίων
3. Χθμικϊν υγρϊν κακαριςμοφ παντόσ τφπου και ποςότθτασ (αδρανοποιθτικά, αλάτων κτλ)
4. τεγανωτικϊν υλικϊν
5. Αντικραδαςμικϊν μικροχλικϊν
6. Μονωτικϊν (πχ τοπικισ εφαρμογισ με Armaflex και μονωτικι ταινία)
7. υμπλιρωμα ψυκτικοφ υγροφ (λίγων γραμμαρίων)
Δεν περιλαμβάνεται:
1. Σο κόςτοσ προμικειασ ψυκτικοφ υγροφ (περιλαμβάνεται όμωσ θ εργαςία ςυμπλιρωςθσ ι
αντικατάςταςισ του)
2. Θ αξία εξαρτθμάτων που χριηουν αντικατάςταςθσ λόγω φυςιολογικισ φκοράσ.
 Ο ανάδοχοσ κα ςυμπλθρϊνει, υπογράφει και ςφραγίηει για κάκε κτιριο το "Φφλλο ςυντιρθςθσ
και ρφκμιςθσ του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ" Παράρτθμα ΙΙΙ τθσ υπ’ αρικμ. Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ
1122/19.06.2008). το πλαίςιο αυτό ο ανάδοχοσ κα καταγράψει για κάκε κτίριο τον τφπο κάκε
μθχανιματοσ, τθν μάρκα του, τθν απόδοςι του, το είδοσ του ψυκτικοφ μζςου, τθν θλικία του, τθν
κατάςταςι του.
 Σο απαιτοφμενο προςωπικό, που κα εκτελεί τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ, κα διακζτει
τισ ανάλογεσ άδειεσ που βρίςκονται ςε ιςχφ και ορίηονται από τθν ελλθνικι νομοκεςία *Ν.
3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011), ΠΔ 1 (ΦΕΚ3/Α/2013), Τ.Α. Αρικμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)
(ΦΕΚ1750/Β/2013), Τ.Α. Αρικμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ) (ΦΕΚ1447/Β/2013)+.

 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταγράψει αναλυτικά ςε κάθε αναφερόμενο κτίριο τισ υφιςτάμενεσ
κλιματιςτικζσ μονάδεσ και split ϊςτε να εντοπιςτοφν κενά καταγραφήσ και να ενταχθοφν όλα
ςτο πρόγραμμα ςυντήρηςήσ του.
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ.
Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι που ζχει οριςκεί με τθν από 24-06-20 (20θ
υνεδρίαςθ /ΘΘΔ:ΔΣΤ3) Απόφαςθ υγκλιτου.
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.
Δ. Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ
Οι ςυμμετζχοντεσ, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ όπωσ
παρατίκεται παρακάτω και να υποβάλλουν φάκελο ςυμμετοχήσ ςτον οποίο θα περιζχονται τα κάτωθι:
1.Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα δθλϊνει ότι:
α) βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ είναι αρμόδιοσ τεχνικόσ επιςτιμονασ (δθλϊνεται και θ αντίςτοιχθ
άδεια που διακζτει)
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
Οι ςυμμετζχοντεσ δφνανται να καταθζςουν φάκελο προςφοράσ (ςυμπληρώνοντασ το αντίςτοιχο
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ωσ επιςυνάπτεται) για τμήμα/τμήματα ή το ςφνολο τησ
ανωτζρω υπηρεςίασ, ςυμπληρϊνοντασ το αντίςτοιχο/α ζντυπα ωσ κάτωθι:
-ΣΜΗΜΑ Αϋ: «Ετήςια ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου» ςτην
Κζρκυρα
-ΣΜΗΜΑ Β’: «Ετήςια ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου» ςτην
Κεφαλονιά
-ΣΜΗΜΑ Γ’: «Ετήςια ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου» ςτην
Λευκάδα
-ΣΜΗΜΑ Δ’: «Ετήςια ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου» ςτην
Ζάκυνθο
-ΣΜΗΜΑΣΑ Α’& Β’& Γ’& Δ’: «Ετήςια ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου
Πανεπιςτημίου» ςτην Κζρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα και Ζάκυνθο
Θ υποβολι προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο προςφζρων γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ
του ζργου.

Ε. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ, ο προςφζρων,
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ, κα υποβάλει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα κάτωκι αναφερόμενα
δικαιολογθτικά απόδειξθσ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ (άρκρα 73,74,80 του Ν. 4412/16):
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/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 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:
 τθν 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.., 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 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:
-υντονιςτισ Τπθρεςιϊν Ι.Π.

Με εντολή Πρφτανη Ι.Π.
Η Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη
τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
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Μαρία Παπαβλαςοποφλου

ΣΜΗΜΑ Α’
«Ετήςια ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου»
ςτην Κζρκυρα
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/3259 /7-7-20 Πρόςκληςησ υποβολήσ προςφορϊν, προςφζρω για την: «Ετήςια
ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου»

Κ Ε ΡΚ Τ Ρ Α
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

1

υντήρηςη
κλιματιςτικϊν

331
(Split

και VRV) ςε όλα τα
κτίρια
2

υντήρηςη
κλιματιςτικϊν

1
Ιονίου

Ακαδημίασ
3

υντήρηςη

35

εναλλακτϊν (VAM)
4

Αντικατάςταςη

10

Χειριςτηρίων
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφή / φραγίδα)

ΣΜΗΜΑ Β’
«Ετήςια ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου»
ςτην Κεφαλονιά
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/3259 /7-7-20 Πρόςκληςησ υποβολήσ προςφορϊν, προςφζρω για την: «Ετήςια
ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου»

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

1

υντήρηςη

99

κλιματιςτικϊν (split)

2

Σοποθζτηςη

1

κλιματιςτικήσ μονάδασ
ςτο ΣΜΕΘ
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφή / φραγίδα)

ΣΜΗΜΑ Γ’
«Ετήςια ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου»
ςτην Λευκάδα
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/3259 /7-7-20 Πρόςκληςησ υποβολήσ προςφορϊν, προςφζρω για την: «Ετήςια
ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου»

ΛΕΤΚΑΔΑ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

1

υντήρηςη

20

κλιματιςτικϊν

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφή / φραγίδα)

ΣΜΗΜΑ Δ’
«Ετήςια ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου»
ςτην Ζάκυνθο
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/ 3259 /7-7-20 Πρόςκληςησ υποβολήσ προςφορϊν, προςφζρω για την: «Ετήςια
ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου»

ΖΑΚΤΝΘΟ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

1

υντήρηςη

94

κλιματιςτικϊν

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφή / φραγίδα)

ΣΜΗΜΑΣΑ Α’ & Β’& Γ’& Δ’
«Ετήςια ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου»
ςτην Κζρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα και Ζάκυνθο
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 /3259 /7-7-20 Πρόςκληςησ υποβολήσ προςφορϊν, προςφζρω για την: «Ετήςια
ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου»
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΚΕΡΚΤΡΑ
1
υντήρηςη κλιματιςτικϊν (Split
και VRV) ςε όλα τα κτίρια
2
υντήρηςη κλιματιςτικϊν Ιονίου
Ακαδημίασ
3
4

υντήρηςη εναλλακτϊν (VAM)
Αντικατάςταςη Χειριςτηρίων

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ 24%

331
1
35
10
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
5
υντήρηςη κλιματιςτικϊν (split)

99

6

1

Σοποθζτηςη
κλιματιςτικήσ
μονάδασ ςτο ΣΜΕΘ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΛΕΤΚΑΔΑ
7

υντήρηςη κλιματιςτικϊν

20
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΕΤΚΑΔΑ

ΖΑΚΤΝΘΟ
8

υντήρηςη κλιματιςτικϊν

94
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΖΑΚΤΝΘΟ
ΤΝΟΛΟ
Ο Προςφζρων
(Τπογραφή / φραγίδα)

