Κζρκυρα, 14-10-2020
Αρ. πρωτ.: ΔΣΤ/5182/Φ.12-20/ΝΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νςη
Πληρ.
Σηλζφωνο
E-mail

: Ι. Θεοτόκη 72, 49132
: Φ. Ηλία
: 26610 87643
: dty@ionio.gr

Προσ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Αναρτθτζο ςτον ιςτότοπο Ι.Π. με μζριμνα τθσ ΔΣΤ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Για την ανάθεςη τησ παροχήσ υπηρεςίασ
«Ετήςια ςυντήρηςη εγκαταςτάςεων κεντρικήσ θζρμανςησ (λζβητεσ – καυςτήρεσ) ςτα κτήρια του
Ιονίου Πανεπιςτημίου»
Α. Πληροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:
Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Διαγωνιςτικι Διαδικαςία
Απευκείασ Ανάκεςθ
Ανάκεςθσ Τπθρεςίασ:
Σίτλοσ Τπθρεςίασ:
«Ετιςια ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων κεντρικισ κζρμανςθσ
(λζβθτεσ – καυςτιρεσ) ςτα κτιρια του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου»
CPV:
50720000-8 «Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ
εγκαταςτάςεων κεντρικισ κζρμανςθσ»
υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ:
1.686,40€(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%)
Χρθματοδότθςθ:

2020Ε54600005 Π.Δ.Ε. «ΕΠΙΚΕΤΘ, ΔΙΑΡΡΤΘΜΙΘ &
ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ»

Κριτιριο επιλογισ του αναδόχου
(=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ):

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

άποψθσ

Καταλθκτικι προθεςμία κατάθεςησ των 27-10-20 και ϊρα 15:00
προςφορϊν:
Πλθροφορίεσ:
Για τθν Κζρκυρα: 26610-87643 (κα Φ. Θλία)
Για τθν Κεφαλονιά:
Αργοςτόλι ΣΨΜΕ 26710-27311 (κα Α. Γιωβανίτςα)

Σόποσ
και
προςφορϊν:

τρόποσ

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
Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ ςυντιρθςθ – ρφκμιςθ των εγκαταςτάςεων του
ςυςτιματοσ λζβθτα –καυςτιρα – καπνοδόχου ςε κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. Θ ςυντιρθςθ είναι
ετιςιασ βάςθσ και κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Τ.Α. με αρικ. πρωτ. οικ.: 189533/2011 (ΦΕΚ
2654/Β`/9.11.2011) «Ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ λειτουργία των ςτακερϊν εςτιϊν καφςθσ για τθ
κζρμανςθ κτιρίων και νεροφ» από εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ που κατζχουν τθν απαραίτθτθ άδεια
αςκιςεωσ επαγγζλματοσ.
Η ωσ άνω παροχή υπηρεςιϊν αφορά τη ςυντήρηςη των εγκαταςτάςεων των κάτωθι κτηρίων, ανά
νήςο (περιφερειακή ενότητα):
Β1.ΚΕΡΚΤΡΑ
Α/Α

ΚΣΙΡΙΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ
ΙΧΤΛΕΒΗΣΑ
(KW)
2 Χ 200

ΚΑΤΙΜΟ

ΕΡΓΑΙΕ

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ

ΤΝΣΘΡΘΘ

210

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ

ΚΣΙΡΙΟ ΣΙΛΙΑ, ΒΡΑΪΛΑ
ΑΡΜΕΝΘ 4

100

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ

1. ΤΝΣΘΡΘΘ
2. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ
ΘΕΡΜΟΣΑΣΘ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΣΘ/
ΘΕΡΜΙΚΘ ΑΦΑΛΕΙΑ
ΤΝΣΘΡΘΘ

ΚΣΙΡΙΟ

Δ/ΝΗ

ΚΑΤΙΜΟ

ΕΡΓΑΙΕ

Σμήμα Ψηφιακϊν
Μζςων &
Επικοινωνίασ

ΣΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. Α. ΣΡΙΣΘ,
ΑΡΓΟΣΟΛΙ

ΘΕΡΜΙΚΗ
ΙΧΤΛΕΒΗΣΑ
(KW)
130

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ

ΤΝΣΘΡΘΘ

ΚΑΤΙΜΟ

ΕΡΓΑΙΕ

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ

ΤΝΣΘΡΘΘ

1

Φοιτητική Εςτία

2

Σμήμα Μουςικϊν
πουδϊν

3

Σμήμα Σουριςμοφ

Δ/ΝΗ

2θ ΠΑΡΟΔΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ
ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ
ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΑΡΡΩΣΘΡΙΟ,
ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΤΡΙΟ

Β.2.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Α/Α

1

Β.3.ΖΑΚΤΝΘΟ
Α/Α

1

ΚΣΙΡΙΟ

Σμήμα
Περιβάλλοντοσ

Δ/ΝΗ

Μ. ΜΙΝΩΣΟΤ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ 26,
ΠΑΝΑΓΟΤΛΑ

ΘΕΡΜΙΚΗ
ΙΧΤΛΕΒΗΣΑ
(KW)
40

Β.4.ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΕΒΗΣΑ - ΚΑΤΣΗΡΑ
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ – ρφκμιςθσ τθσ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ λζβθτα –καυςτιρα

–

καπνοδόχου αποςκοποφν ςτθν αςφαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, ςτθ μείωςθ των
εκπεμπόμενων ρφπων ςτθν ατμόςφαιρα και τθ διατιρθςι τουσ κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια, ςτθν
αφξθςθ τθσ διάρκειασ ηωισ του ςυςτιματοσ και ςτθν διατιρθςθ τθσ κατανάλωςθσ καυςίμου ςε χαμθλά
επίπεδα μετά από τθν προβλεπόμενθ ρφκμιςθ τθσ αναλογίασ αζρα-καυςίμου του ςυςτιματοσ καφςθσ.
Οι εργαςίεσ που πραγματοποιοφνται κατά τθν ετιςια ςυντιρθςθ είναι κατϋ ελάχιςτον οι ακόλουκεσ:
 Κακαριςμόσ Λζβθτα
– Οπτικόσ Ζλεγχοσ καλάμου καφςθσ και φλογαυλϊν/ διαδρομϊν καυςαερίων

– Κακαριςμόσ με κατάλλθλεσ βοφρτςεσ και απομάκρυνςθ κατάλοιπων με βιομθχανικζσ
θλεκτρικζσ ςκοφπεσ απορρόφθςθσ. Ζλεγχοσ πλθρότθτασ και κατάςταςθσ επιβραδυντιρων
(εφόςον υπάρχουν ανάλογα με το μοντζλο του Λζβθτα).
 Ζλεγχοσ καπναγωγοφ λζβθτα από κυρίδα κακαριςμοφ και κακαριςμόσ.
 Ζλεγχοσ Μονωτικϊν κυρίδασ επίςκεψθσ Λζβθτα και καπναγωγοφ για τθν βζλτιςτθ εφαρμογι και
ςτεγανότθτά τουσ ζναντι διαρροϊν καυςαερίων.
 Κακαριςμόσ Καυςτιρα (φςτθμα καφςθσ – Διαςκορπιςτι – Ρφκμιςθ ακίδων – Φίλτρο Αντλίασ
Πετρελαίου)
 Κακαριςμόσ Φίλτρου Γραμμισ τροφοδοςίασ Πετρελαίου
 Οπτικόσ ζλεγχοσ των παρελκομζνων (ωλθνάκια τροφοδοςίασ καυςίμου καυςτιρα – Ορκότθτα
ςτιριξθσ Καυςτιρα – Καλωδιϊςεων Ιςχφοσ και Αυτοματιςμοφ Καυςτιρα)
 Εκκίνθςθ Καυςτιρα
– Μζτρθςθ Πίεςθσ Αντλίασ Πετρελαίου
– Μζτρθςθ καυςαερίων
– Ρφκμιςθ αναλογίασ αζρα καυςίμου
– Ζλεγχοσ διαρροϊν καυςαερίων – καυςίμου.
 Ζλεγχοσ και δοκιμι αςφαλιςτικϊν ςυςτθμάτων Λζβθτα-Καυςτιρα (Τδροςτάτθσ Λειτουργίασ
Καυςτιρα – Τδροςτάτθσ αςφαλείασ ορίου Καυςτιρα – Τδροςτάτθσ λειτουργίασ Κυκλοφορθτι –
Ζλεγχοσ ςφάλματοσ υδροςτατϊν κατά προςζγγιςθ)
 Κακαριςμόσ

Φίλτρων

γραμμισ

αερίου

και

φίλτρα

πολυβαλβίδων.

Οπτικόσ

ζλεγχοσ

τοποκετθμζνων μανομζτρων ζνδειξθσ πιζςεωσ δικτφου νεροφ κζρμανςθσ.

Επίςθσ κα γίνεται ζλεγχοσ των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων των λεβθτοςταςίων (δίκτυα κλπ) και
οποιαδιποτε άλλθ εργαςία ςυντιρθςθσ λεβθτοςταςίων προβλζπεται από τουσ κανονιςμοφσ, ζςτω και
αν δεν αναφζρεται ρθτϊσ παραπάνω.
Ο ςυντθρθτισ κα πρζπει να κατζχει Άδεια για τθν νόμιμθ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ καυςτιρων
πετρελαίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α/17.10.2012). Αντίγραφο τθσ αδείασ
κα κατακζςει ςτθν υπθρεςία. ε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να τθροφνται τα οριηόμενα ςτθν Τ.Α. Αρικ.
πρωτ. οικ.: 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β`/9.11.2011) «Ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ λειτουργία των
ςτακερϊν εςτιϊν καφςθσ για τθ κζρμανςθ κτιρίων και νεροφ».
Μετά από κάκε ςυντιρθςθ, ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να ςυμπλθρϊνει με επιμζλεια, ακρίβεια και
πλθρότθτα και να υπογράφει το φφλλο ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με το πρότυπο του Παραρτιματοσ 1 του
ΦΕΚ 2654/Β’/09-11-2011 και να το παραδίδει (το πρωτότυπο) ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία του Ιονίου. Ο
ςυντθρθτισ υποχρεοφται ςτο φφλλο ςυντιρθςθσ να αναφζρει ενδεχόμενα προβλιματα, δυςλειτουργίεσ
ι ελλείψεισ που επθρεάηουν τθν αποδοτικι και αςφαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ καυςτιρα – λζβθτα

– καπνοδόχου (ςυμπεριλαμβανομζνων και προβλθμάτων ι ελλείψεων ςτο χϊρο του λεβθτοςταςίου).
Προτείνει επίςησ και ενδεδειγμζνεσ κατά την άποψή του λφςεισ και καταθζτει οικονομική προςφορά
για την αποκατάςταςη βλαβϊν που τυχόν εντοπίςει.
Αντίγραφο του φφλλου παραμζνει ςτον χϊρο που λειτουργεί ο ελεγχόμενοσ καυςτιρασ.
Ο κάκε αδειοφχοσ ςυντθρθτισ, υποχρεοφται να διακζτει τυπωμζνα ατομικά μπλοκ με φφλλα
ςυντιρθςθσ κατά το ωσ άνω αναφερόμενο πρότυπο του Παραρτιματοσ 1 (δίφυλλα με πρωτότυπο και
αντίγραφο), με αρικμθμζνα κατά αφξοντα αρικμό τα φφλλα ςυντιρθςθσ, ςτα οποία κα υπάρχουν
εκτυπωμζνα τα πλιρθ ςτοιχεία του ςυντθρθτι. Σα μπλοκ με τα φφλλα ςυντιρθςθσ ο ςυντθρθτισ κα
μπορεί να τα προμθκεφεται από το επαγγελματικό του ςωματείο, το οποίο κα τα ςφραγίηει και κα τθρεί
πλιρεσ αρχείο για τα διανεμόμενα φφλλα ςυντιρθςθσ. Εναλλακτικά, μπλοκ με φφλλα ςυντιρθςθσ που
δεν προζρχονται από επαγγελματικά ςωματεία κα πρζπει να ςφραγίηονται και να κεωροφνται από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Περιφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ με τθν επίδειξθ τθσ ιςχφουςασ άδειασ αςκιςεωσ
επαγγζλματοσ του κάκε ςυντθρθτι. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ των Διπλωματοφχων Μθχανικϊν ι
Πτυχιοφχων Μθχανικϊν ΣΕ που διενεργοφν νομίμωσ οι ίδιοι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ – ρφκμιςθσ των
εγκαταςτάςεων του άρκρου 1, θ κεϊρθςθ των μπλοκ που κα χρθςιμοποιοφν, κα γίνεται από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΤΠΕΚΑ, ι τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των κατά τόπουσ Περιφερειακϊν
Αυτοδιοικιςεων, με τθν επίδειξθ τθσ άδειάσ τουσ από τθν αρμόδια ΔΟΤ για ζναρξθ επιτθδεφματοσ.
Απαγορεφεται θ ςυμπλιρωςθ φφλλου ςυντιρθςθσ ςε φωτοτυπία.
Θ μζτρθςθ καυςαερίων πραγματοποιείται με κατάλλθλο θλεκτρονικό αναλυτι που διακζτει αιςκθτιρεσ
αερίων (ςυνικωσ θλεκτροχθμικά ςτοιχεία). Για τον προςδιοριςμό του δείκτθ αικάλθσ, θ μζτρθςθ μπορεί
να γίνεται και με χειροκίνθτθ ςυςκευι αναρροφιςεωσ, αρκεί να τθρείται το πρότυπο αναφοράσ ΕΛΟΣ
525. Θ αξιοπιςτία μζτρθςθσ των θλεκτρονικϊν αναλυτϊν κα πρζπει υποχρεωτικά να ελζγχεται ανά ζτοσ
είτε από τθν αντιπροςωπεία πϊλθςθσ του αναλυτι, είτε από αρμόδια εργαςτιρια διακρίβωςθσ. Ο
ετιςιοσ ζλεγχοσ κα αποδεικνφεται από τιμολόγιο ι βεβαίωςθ τθσ αντιπροςωπείασ ι του εργαςτθρίου. Θ
βακμονόμθςθ του θλεκτρονικοφ αναλυτι κα πρζπει να γίνεται από τθν αντιπροςωπεία πϊλθςθσ του
αναλυτι είτε από αρμόδια εργαςτιρια διακρίβωςθσ, κατά τακτά χρονικά διαςτιματα που προβλζπονται
από τον καταςκευαςτι του οργάνου, εκτόσ και αν από τον ετιςιο ζλεγχο προκφπτει ανάγκθ για
βακμονόμθςθ, νωρίτερα, όπωσ επιβάλλει το ΦΕΚ 2654/Β’/09-11-2011 «Ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ
λειτουργία των ςτακερϊν εςτιϊν καφςθσ για τθ κζρμανςθ κτιρίων και νεροφ».

Β.5. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΝΗΙΑ: 1.686,40 € (ςυμπ/νου Φ.Π.Α.)
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΙΧΤΛΕΒ

ΣΜΧ

ΗΣΑ

ΣΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΧΩΡΙ

ΜΕ

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%

ΚΕΡΚΤΡΑ
1

υντήρηςη εγκατάςταςησ κεντρικήσ θζρμανςησ

200KW

2

250,00 €

500,00€

620,00€

210 KW

1

310,00 €

310,00€

384,40€

100 KW

1

200,00 €

200,00€

248,00€

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ

1.010,00€

1252,40€

200,00 €

200,00€

248,00€

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

200,00€

248,00€

150,00 €

150,00€

186,00€

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΖΑΚΤΝΘΟ

150,00€

186,00€

(λζβητα- καυςτήρα) ςτην Φοιτητική Εςτία
2

υντήρηςη

εγκατάςταςησ

κεντρικήσ

θζρμανςησ (λζβητα- καυςτήρα) του Σμήματοσ
Μουςικϊν

πουδϊν

θερμοςτάτη

και

κυκλοφορητή

αντικατάςταςη
και

θερμικήσ

αςφάλειασ
3

υντήρηςη εγκατάςταςησ κεντρικήσ θζρμανςησ
(λζβητα- καυςτήρα) του Σμήματοσ Σουριςμοφ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
1

υντήρηςη εγκατάςταςησ κεντρικήσ θζρμανςησ

130 KW

1

(λζβητα- καυςτήρα) του Σμήματοσ Ψηφιακϊν
Μζςων & Επικοινωνίασ

ΖΑΚΤΝΘΟ
1

υντήρηςη εγκατάςταςησ κεντρικήσ θζρμανςησ
(λζβητα-

καυςτήρα)

του

40 KW

1

Σμήματοσ

Περιβάλλοντοσ

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ.
Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι που ζχει οριςκεί με τθν από 30-09-20 (1θ
υνεδρίαςθ /ΘΘΔ:ΔΣΤ1) Απόφαςθ του Πρυτανικοφ υμβουλίου.
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.
Ο ςυμμετζχωνςτθ διαδικαςία δφναται να κατακζςειοικονομικιπροφορά είτε για τισ εγκαταςτάςεισ
εκάςτουνιςου χωριςτά, είτε για το ςφνολο των εγκαταςτάςεων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου.

Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1.Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν
ανακζτουςα αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ.
2.Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ
ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. ε
περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ
προσ αποκατάςταςι τθσ.
3.ε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο οποίοσ
υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Τπθρεςία, τα
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
4.Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον ανάδοχο ςε οποιοδιποτε τρίτο των υποχρεϊςεων και
δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ μεταξφ αυτοφ και τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Ε. ΟΡΟΙ ΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
1.Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, διαφορετικά κα απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
2.Επιπλζον θ προςφορά κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ.
3.Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μόνο ςε Ευρϊ. Προςφορζσ ςε οποιαδιποτε άλλο νόμιςμα εκτόσ από το
ευρϊ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
4.Εναλλακτικζσ Προςφορζσ δεν επιτρζπονται. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
5.Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
6.Προςφορζσ που κα υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο
εκπρόκεςμα, δε κα αξιολογθκοφν.
7.Όλεσ οι εμπρόκεςμεσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από τθ αρμόδια επιτροπι που ζχει οριςτεί.
8.Θ ςφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
9.Θ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ
προςφοράσ βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), δθλ. ςτον υποψιφιο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ
τιμι και θ προςφερόμενθ υπθρεςία κα καλφπτει τισ ωσ άνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ
πρόςκλθςθσ.
10.Οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ κα επιβαρφνει το Δθμόςιο, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία.
11.Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν (αςφαλιςτικι και
φορολογικι ενθμερότθτα).
12.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.
13.H προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι δφο μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Σ. 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 (ςυμπληρϊνοντασ 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 εγκαταςτάςεων κεντρικήσ θζρμανςησ (λζβητεσ – καυςτήρεσ) ςτα
κτήρια του Ιονίου Πανεπιςτημίου»ςτην Κζρκυρα
-ΣΜΗΜΑ Β’: «Ετήςια ςυντήρηςη εγκαταςτάςεων κεντρικήσ θζρμανςησ (λζβητεσ – καυςτήρεσ) ςτα
κτήρια του Ιονίου Πανεπιςτημίου» ςτην Κεφαλονιά
-ΣΜΗΜΑ Γ’: «Ετήςια ςυντήρηςη εγκαταςτάςεων κεντρικήσ θζρμανςησ (λζβητεσ – καυςτήρεσ) ςτα
κτήρια του Ιονίου Πανεπιςτημίου» ςτην Ζάκυνθο
Θ υποβολι προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο προςφζρων γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ
του ζργου.

Ες.Διαν:
-Αντιπρφτανθ Διοικθτικϊν Τποκζςεων &
Προγραμματιςμοφ

Με εντολή Πρφτανη Ι.Π.
Η Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη
τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν
Μαρία Παπαβλαςοποφλου
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PAPAVLASOP
OULOU

Digitally signed by
MARIA
PAPAVLASOPOULOU
Date: 2020.10.14
14:29:07 +03'00'

ΣΜΗΜΑ Α’
«Ετήςια ςυντήρηςη εγκαταςτάςεων κεντρικήσ θζρμανςησ (λζβητεσ – καυςτήρεσςτα κτήριατου 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/5182/14-10-20 Πρόςκληςησ υποβολήσ προςφορϊν, προςφζρω για την: «Ετήςια
ςυντήρηςη εγκαταςτάςεων κεντρικήσ θζρμανςησ (λζβητεσ – καυςτήρεσ) ςτα κτήρια του Ιονίου
Πανεπιςτημίου»

ΚΕΡΚΤΡΑ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΙΧΤΛΕΒΗΣ

ΣΜΧ

Α

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕ

ΠΡΟΦΕΡΟ

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 24%

ΝΗ ΣΙΜΗΧΩΡΙ

ΜΕΝΗ

ΦΠΑ 24%

ΣΙΜΗΜΕ
ΦΠΑ 24%

1

υντήρηςη εγκατάςταςησ κεντρικήσ
θζρμανςησ

(λζβητα-

200KW

2

210 KW

1

100 KW

1

καυςτήρα)

ςτην Φοιτητική Εςτία
2

υντήρηςη
κεντρικήσ

εγκατάςταςησ
θζρμανςησ

(λζβητα-

καυςτήρα) του Σμήματοσ Μουςικϊν
πουδϊν
θερμοςτάτη

και

αντικατάςταςη

κυκλοφορητή

και

θερμικήσ αςφάλειασ
3

υντήρηςη εγκατάςταςησ κεντρικήσ
θζρμανςησ (λζβητα- καυςτήρα) του
Σμήματοσ Σουριςμοφ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφή / φραγίδα)

ΣΜΗΜΑ Β’
«Ετήςια ςυντήρηςη εγκαταςτάςεων κεντρικήσ θζρμανςησ (λζβητεσ – καυςτήρεσ) ςτα κτήρια 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/5182/14-10-20 Πρόςκληςησ υποβολήσ προςφορϊν, προςφζρω για την: «Ετήςια
ςυντήρηςη εγκαταςτάςεων κεντρικήσ θζρμανςησ (λζβητεσ – καυςτήρεσ) ςτα κτήρια του Ιονίου
Πανεπιςτημίου»

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΙΧΤΛΕΒΗ

ΣΜΧ

ΣΑ

1

υντήρηςη εγκατάςταςησ
κεντρικήσ

130 KW

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 24%

ΣΙΜΗΧΩΡΙ

ΣΙΜΗΜΕ

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%

1

θζρμανςησ

(λζβητα- καυςτήρα) του
Σμήματοσ

Ψηφιακϊν

Μζςων & Επικοινωνίασ
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφή / φραγίδα)

ΣΜΗΜΑ Γ’
«Ετήςια ςυντήρηςη εγκαταςτάςεων κεντρικήσ θζρμανςησ (λζβητεσ – καυςτήρεσ) ςτα κτήρια 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/5182/14-10-20 Πρόςκληςησ υποβολήσ προςφορϊν, προςφζρω για την: «Ετήςια
ςυντήρηςη εγκαταςτάςεων κεντρικήσ θζρμανςησ (λζβητεσ – καυςτήρεσ) ςτα κτήρια του Ιονίου
Πανεπιςτημίου»

ΖΑΚΤΝΘΟ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΙΧΤΛΕΒΗ

ΣΜΧ

ΣΑ

1

υντήρηςη εγκατάςταςησ
κεντρικήσ

40 KW

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 24%

ΣΙΜΗΧΩΡΙ

ΣΙΜΗΜΕ

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%

1

θζρμανςησ

(λζβητα- καυςτήρα) του
Σμήματοσ Περιβάλλοντοσ
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΖΑΚΤΝΘΟ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφή / φραγίδα)

