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FISH & C.H.I.P.S - Fisheries and Cultural heritage, identity and participated societies Cooperation
Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020
Co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) and by National Funds of Greece and
Italy
Investment Priority 6c
MIS Identification Code: 5003472
Subsidy Contract No. I1/2.1/28
Κωνσταντίνος Σμπόνιας, Αν. Καθηγητής
Δ/νση
: Τμήμα Ιστορίας,
Ι. Θεοτόκη 72, ΤΚ 49100, Κέρκυρα
Τηλ.
: 2661087328
E-mail
: sbonias@ionio.gr

Προς

:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
για την προμήθεια χρωμάτων και άλλων υλικών βαψίματος τοίχων για το βάψιμο του κέντρου
πληροφόρησης του οικομουσείου Πετριτή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FISH & C.H.I.P.S Fisheries and Cultural heritage, identity and participated societies/ Αλιεία και Πολιτιστική
Κληρονομιά, ταυτότητα και τοπικές (συμμετέχουσες) κοινωνίες (Κωδ. ΟΠΣ: 5003472, Κωδ. ΕΛΚΕ:
80352)»

Αναθέτουσα Αρχή:

CPV:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου
Πανεπιστημίου
(ΕΛΚΕ ΙΠ), Ι. Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός

Κριτήριο Ανάθεσης:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής

Προϋπολογισθείσα
Δαπάνη:

1.232,42 € καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ
1.528,20 € αξία συμπεριλαμβανομένης του ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία
Υποβολής Προσφορών:

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00

Διάρκεια Ισχύος
Προσφορών:

60 μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών
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Στοιχεία Έργου:

«Fisheries and Cultural heritage, identity and participated
societies» με ακρωνύμιο «FISH & C.H.I.P.S» με Κωδ. ΟΠΣ:
5003472, Κωδ. ΕΛΚΕ: 80352 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον
κ. Κωνσταντίνο Σμπόνια, Αν. Καθηγητή Ιονίου
Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Interreg V/A Ελλάδα –
Ιταλία 2014-2020» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Integrated
Environmental Management» το οποίο συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους
των δύο κρατών μελών (Ιταλίας και Ελλάδας).

Αρμόδιος Προμήθειας/
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κωνσταντίνος Σμπόνιας
E-mail: sbonias@ionio.gr

1. Αντικείμενο προμήθειας και Προϋπολογισμός
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια χρωμάτων και άλλων υλικών βαψίματος
τοίχων για το βάψιμο του κέντρου πληροφόρησης του οικομουσείου Πετριτή, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), διενεργείται στο πλαίσιο
του Έργου «Fisheries and Cultural heritage, identity and participated societies» με ακρωνύμιο «FISH &
C.H.I.P.S» με Κωδ. MIS: 5003472, Κωδ. ΕΛΚΕ: 80352 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Σμπόνια,
Αν. Καθηγητή Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Integrated Environmental
Management» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των δύο κρατών μελών (Ιταλίας και Ελλάδας).
Ειδικότερα η προμήθεια αφορά σε εξοπλισμό όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στους συνημμένους
πίνακες (ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ).
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα υποβολής προσφορών είτε για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών της παρούσας.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή..
Το συνολικό προϋπολογισθέν κόστος εκτέλεσης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.528,20 € (χιλίων
πεντακοσίων εικοσιοκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και θα
χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Έργου του έτους 2020 με Κωδικό
ΕΛΚΕ 80337, Κωδικό MIS 5004372 και τίτλο « Fisheries and Cultural heritage, identity and participated
societies».
Το κονδύλι που θα βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Υλικά άμεσης ανάλωσης (Εργαστηριακά
Αναλώσιμα)» με κωδικό ΕΓΛΣ 64-08.
2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά ή ενώσεις αυτών
των προσώπων) καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά έως και την Τρίτη, 11
Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00 στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά με e-mail στη διεύθυνση sbonias@ionio.gr
Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε δύο (2)
ξεχωριστά αρχεία μη επεξεργάσιμης ηλεκτρονικής μορφής (pdf), σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας. H
ημερομηνία προσφοράς αποδεικνύεται από την ημερομηνία αποστολής του e-mail. Οι προσφορές οι
οποίες στέλνονται με e-mail θα πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της
εταιρείας.
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον
προϋπολογισμό, δεν περιλαμβάνουν όλα τα υπό προμήθεια είδη, καθώς και όσες παραλαμβάνονται
εκπρόθεσμα. Τέλος δεν γίνονται δεκτές προσφορές των οποίων οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος
υπερβαίνουν τις αντίστοιχες προϋπολογισθείσες τιμές ανά είδος που αναγράφονται στο συνημμένο στην
παρούσα ΠΙΝΑΚΑ Α΄ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.).
Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. Θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον
προσφέροντα.
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με την συμμετοχή τους και θεωρείται
ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης χωρίς να δύνανται, με την
προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως του όρους αυτούς.
Μετά από αίτημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα στοιχεία των
προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.
3. Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του συμμετέχοντες στη πρόσκληση εξήντα (60) ημέρες από την
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο
χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει
όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.
Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.
4. Τιμές
Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται:
•
•

•

Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ΕΥΡΩ.
όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις
ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις (π.χ. κόστος μεταφοράς).
εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν
υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

5. Ειδικοί όροι
•

•

•

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου πανεπιστημίου διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων
τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της ‘Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
6. Αξιολόγηση προσφορών – ανάθεση
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η
ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.
Επιπλέον ο ΕΛΚΕ Ι.Π. διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψη της με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία
οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.
Ο υποψήφιος ανάδοχος πριν επιλεγεί θα κληθεί να καταθέσει
•

•
•

•

•

Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης μετά την ημ/νία αποστολής της σχετικής Πρόσκλησης
Υποβολής Δικαιολογητικών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση
αυτή αφορά: «… αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ)
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. …»
Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα σε ισχύ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.
2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Πιστοποιητικά του οικονομικού φορέα σε ισχύ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, τα οποία εκδίδονται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή από τα οποία
να προκύπτει ότι η εταιρεία είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών).
Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι:
• α) έχουν προσκομιστεί τα ποινικά μητρώα όλων των υπόχρεων σύμφωνα με το Νόμο και τη
μορφή της εταιρίας.
• β) έχουν προσκομιστεί η ασφαλιστική ενημερότητα (εργοδοτών και εργαζομένων) κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, για όλα τα πρόσωπα που απαιτούνται, σύμφωνα με τη μορφή της
εταιρίας.
Έγγραφα από τα οποία να συνάγεται η μορφή του οικονομικού φορέα (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) και
ποιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Η παραλαβή των ανωτέρω δικαιολογητικών από τον Ε.Υ. δύναται να γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος στον Επιστημονικό
Υπεύθυνο.
Στη συνέχεια, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συλλέγει, ελέγχει και αξιολογεί τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
7. Παράδοση – Παραλαβή
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο Κτήριο του Παλαιού ΚΕΠ του Πετριτή - Κέρκυρα 49100 ύστερα
από συνεννόηση με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κων/νο Σμπόνια (e-mail: sbonias@ionio.gr), εντός 15
ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας κατακύρωσης της προμήθειας. Οι ακριβείς
αποχρώσεις των ειδών Νο 2, 3, & 4 θα προσδιοριστούν ύστερα από συνεννόηση με τον Επιστημονικό
Υπεύθυνο του Έργου ένεκα του γεγονότος ότι τα κτήρια της Κέρκυρας τόσο της Παλιάς Πόλης, η οποία το 2007
ενεγράφη στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco, όσο και των οικισμών και της υπαίθορυ
χαρακτηρίζονται από ανάλογους συνδυασμούς χρωμάτων και την αρχιτεκτονικής Κατά συνέπεια τα χρώματα της
παρούσας φέρουν αποκλειστικά χαρακτηριστικά. Τα δε έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
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Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του έργου και εφόσον τα είδη είναι σύμφωνα
με τις προδιαγραφές της προσφοράς και της πρόσκλησης. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα συντάσσει
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα παραστατικά.
Η παραλαβή των ειδών, καθώς και τυχόν παράταση της σύμβασης διενεργούνται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.
8. Πληρωμή
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων ειδών θα γίνει σε Ευρώ, βάσει του σχετικού τιμολογίου του
αναδόχου, στο οποίο θα τα στοιχεία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών από τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο ,ο οποίος θα έχει συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις.
Ειδικότερα:
•

Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ. 2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.

•

Η προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011, άρ. 4, παρ. 3 για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το
αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης.

•

Η προβλεπόμενη κράτηση από τη ΚΥΑ 1191/27.03.2017, κατ’ εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 351 του
Ν.4412/2016, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και το αναλογούν χαρτόσημο, η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.
.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κωνσταντίνος Σμπόνιας
Αν. Καθηγητής
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ- CPV

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗΣ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ
€
ΣΕ €
ΣΕ €
4
102
4,94
20,56

1

ΧΡΩΜΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΛΕΥΚΟ
CPV: 44111400-5

2

ΧΡΩΜΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
CPV: 44111400-5

20,56

4,94

3

ΧΡΩΜΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΤΕΡΡΑΚΟΤΑ
CPV: 44111400-5

20,56

4,94

4

ΧΡΩΜΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΠΟΧΡΩΣΗ
ΚΑΝΤΟΥΝΙ ΜΠΙΖΗ
CPV: 44111400-5

20,56

4,94

5

ΑΣΤΑΡΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ
CPV: 44111400-5

6,53

1,57

6

ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ
CPV: 44111400-5

7

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΓΥΨΟΥ
CPV: 44111400-5

8

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
CPV: 44111400-5

9

ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ 18εκ.
CPV: 44512000-2

7,26

1,74

10

ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ No 3
CPV: 44512000-2

1,61

0,39

11

ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ No 2
CPV: 44512000-2

1,21

0,29

4,27

12,50
13,71

1,03

3,00
3,29

27

688,50

2

51,00

19

484,50

10

81,00

4

21,20

2

31,00

1

17,00

4

36,00

4

8,00

2

3,00
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12

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ
CPV: 44512000-2

2,02

0,48

2

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

5,00

1.528,20
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ- CPV

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1

ΧΡΩΜΑ,
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ,
ΛΕΥΚΟ

Οικολογικό πλαστικό χρώμα κατάλληλο για
εσωτερικούς τοίχους, ματ, υψηλής λευκότητας.
Συσκευασία 10 λίτρων.

4

CPV:
44111400-5
2

ΧΡΩΜΑ,
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ,
ΑΠΟΧΡΩΣΗ
ΤΥΠΟΥ
ΓΚΡΙ
ΑΝΟΙΧΤΟ

Οικολογικό πλαστικό χρώμα κατάλληλο για
εσωτερικούς τοίχους, ματ, απόχρωσης τύπου
γκρι ανοιχτό(πάγος). Συσκευασία 3 λίτρων.

27

CPV:
44111400-5
3

ΧΡΩΜΑ,
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ,
ΑΠΟΧΡΩΣΗ
ΤΥΠΟΥ
ΤΕΡΡΑΚΟΤΑ

Οικολογικό πλαστικό χρώμα κατάλληλο για
εξωτερικούς τοίχους, ματ, απόχρωσης τύπου
τερρακότα. Συσκευασία 3 λίτρων.

2

CPV:
44111400-5
4

ΧΡΩΜΑ,
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ,
ΑΠΟΧΡΩΣΗ
ΚΑΝΤΟΥΝΙ
ΜΠΙΖΗ

Οικολογικό πλαστικό χρώμα κατάλληλο για
εξωτερικούς τοίχους, ματ, απόχρωσης Καντούνι
Μπίζη. Συσκευασία 3 λίτρων.

19

CPV:
44111400-5
5

ΑΣΤΑΡΙ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ
CPV:
44111400-5

Διάφανο, ακρυλικό αστάρι σταθεροποίησης
υποστρωμάτων κατάλληλο για εσωτερικούς και
εξωτερικούς τοίχους. Συσκευασία 3 λίτρων

10

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
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6

ΑΣΤΑΡΙ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

Ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι γυψοσανίδων.
Οικολογικό. Χρώματος λευκού. Συσκευασία 1
λίτρου

4

CPV:
44111400-5
7

ΕΤΟΙΜΟΣ
ΣΟΒΑΣ ΓΥΨΟΥ
CPV:
44111400-5

8

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
ΚΟΝΙΑΜΑ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
CPV:
44111400-5

9

ΡΟΛΟ
18εκ.

ΒΑΦΗΣ

Έτοιμος σοβάς με βάση τον γύψο με ειδικά
ελαφροβαρή πρόσμικτα (όχι μηχανής) για
σοβάτισμα στο χέρι, κατάλληλο όλα τα συνήθη
υποστρώματα. Συσκευασία των 30 κιλών.
Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών
μηχανικών αντοχών και χαμηλής συρρίκνωσης,
άριστης σφραγιστικής και στεγανωτικής δράσης
με σκοπό την επισκευή ή την δημιουργία νέων
επιστρώσεων σε πλακίδια, κατάλληλο για
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, με
δυνατότητα να χρωματίζεται αναμειγνύοντάς το
με χρωστικές ή να βάφεται με πλαστικά και
ακρυλικά χρώματα. Συσκευασία των 5 κιλών.

2

1

Επαγγελματικό ρολό βαφής από γούνα υψηλής
ποιότητας μήκους 18 εκ., κατάλληλο για όλους
τους τύπου χρώματος.

4

Επαγγελματικό επίπεδο πινέλο βαψίματος Νο3
με λευκή φυσική τρίχα 90%, κατάλληλο για
όλους τους τύπου χρώματος.

4

Επαγγελματικό επίπεδο πινέλο βαψίματος Νο2
με λευκή φυσική τρίχα 90%, κατάλληλο για
όλους τους τύπου χρώματος.

2

CPV:
44512000-2
10

ΠΙΝΕΛΟ
ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ
No 3
CPV:
44512000-2

11

ΠΙΝΕΛΟ
ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ
No 2
CPV:
44512000-2

12

ΣΚΑΦΑΚΙΑ
ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ
CPV:
44512000-2

Σκαφάκι για ρολά βαφής πλάτους 180mm,
Κατασκευασμένο
από
ανθεκτικό
πολυροπυλένιο, με ραβδώσεις στην επιφάνειά
του που εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη
κατανομή του χρώματος πάνω στο ρολό,
κατάλληλο για όλους τους τύπου χρώματος,
επαναχρησιμοποιούμενο.

2
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Προμήθεια χρωμάτων και άλλων υλικών βαψίματος τοίχων για το βάψιμο του κέντρου πληροφόρησης
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ

: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Επωνυμία
Δ/νση
Τηλ./ Fax
E-mail
ΑΦΜ - ΔΟΥ

:
:
:
:
:

Για την προμήθεια χρωμάτων και άλλων υλικών βαψίματος τοίχων για το βάψιμο του κέντρου
πληροφόρησης του οικομουσείου Πετριτή στο πλαίσιο υλοποίησης «FISH & C.H.I.P.S - Fisheries and
Cultural heritage, identity and participated societies/ Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, ταυτότητα και
τοπικές (συμμετέχουσες) κοινωνίες (Κωδ. ΟΠΣ: 5003472, Κωδ. ΕΛΚΕ: 80352)»

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΕΙΔΟΣ- CPV
ΧΡΩΜΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΛΕΥΚΟ
ΧΡΩΜΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΠΟΧΡΩΣΗ
ΤΥΠΟΥ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΧΡΩΜΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΠΟΧΡΩΣΗ
ΤΥΠΟΥ ΤΕΡΡΑΚΟΤΑ
ΧΡΩΜΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΠΟΧΡΩΣΗ
ΚΑΝΤΟΥΝΙ ΜΠΙΖΗ
ΑΣΤΑΡΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ
ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ
ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΓΥΨΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ 18εκ.
ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ No 3
ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ No 2
ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ
€

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΣΕ €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΩΝ

4
27
2
19
10
4
2
1
4
4
2
2
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗΣ
ΣΕ €
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Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
•

Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως

•

Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη

•

Η προσφορά μου ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.

Κέρκυρα, ……/ ……../ 2020

Ο προσφέρων

[Επωνυμία, Σφραγίδα και Υπογραφή]

