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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Κζρκυρα 21-12-2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΣΤ/6169/φ.2-20/ΖΑΚ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ
ΓΙΑ ΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΗ ΣΕΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟ, ΕΚΔΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ (ΠΕΑ),
ΤΝΣΑΞΗ ΤΣΑΕΩΝ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ»
Αναθζτουςα Αρχή: 99202011-Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Σαχ. δ/νςθ: Ι. Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα
NUTS:EL222 – Νομόσ Κζρκυρασ
Σθλ.: 2661087646
Δ/νςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: protocol@ionio.gr
Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): https://ionio.gr
Είδοσ Αναθ. Αρχήσ: Μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι
Κφρια Δραςτηριότητα: Εκπαίδευςθ
Αρμόδιοσ για πληροφορίεσ: Γεϊργιοσ Μαρτηοφκοσ
Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 – 49132 Κζρκυρα
2661087641
gmartz@ionio.gr, dty@ionio.gr
Επικοινωνία/Πρόςβαςη Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για απεριόριςτθ, πλιρθ, άμεςθ και
εγγράφων φμβαςησ: δωρεάν πρόςβαςθ ςτισ διευκφνςεισ:
http://www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΔΗ)
https://ionio.gr
CPV: 71315400-3 «Τπθρεςίεσ επικεϊρθςθσ κτιρίων»
71314300-5 «Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςχετικά με τθν ενεργειακι
απόδοςθ»
Κωδικοί NUTS τόπου
εκτζλεςησ τησ υπηρεςίασ: EL221 - Νομόσ Ζακφνκου
Σίτλοσ-φντομη Περιγραφή «Ενεργειακι Επικεϊρθςθ του κτθρίου του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ του Ιονίου
φμβαςησ: Πανεπιςτθμίου ςτθ Ζάκυνκο, ζκδοςθ Πιςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ
(ΠΕΑ), ςφνταξθ υςτάςεων Βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ»
Η τεχνικι υπθρεςία τθσ παροφςθσ προκιρυξθσ παρζχεται ςτο πλαίςιουποβολισ
πρόταςθσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Τποδομζσ
Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» - Άξονασ Προτεραιότθτασ 10
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«Εφαρμογι τρατθγικϊν Επίτευξθσ Χαμθλϊν Εκπομπϊν Διοξειδίου του Άνκρακα
με ζμφαςθ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ», με τίτλο «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ Δθμόςιων
Κτιρίων – Δράςεισ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΕΞΕ)
και Αξιοποίθςθσ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (ΑΠΕ), ςε Ανϊτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρφματα, Φοιτθτικζσ Εςτίεσ του Τπουργείου Παιδείασ κλπ».
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι:
Α) Η ενεργειακι επικεϊρθςθ του κτιρίου του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ του
Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτθ Ζάκυνκο και θ ζκδοςθ του Πιςτοποιθτικοφ
Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΠΕΑ).
Β) Η υποβολι ςυςτάςεων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου και
ειδικότερα θ ςφνταξθ τεχνικισ περιγραφισ – ζκκεςθσ και ενδεικτικοφ
προχπολογιςμοφ, όςον αφορά τισ ςυςτάςεισ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ και επίςθσ θ περιγραφι των ςτοιχείων που απαιτοφνται για τθ
ςφνταξθ του Σεχνικοφ Δελτίου Πράξθσ (ΣΔΠ) για τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ.
Απαιτείται θ υποβολι μίασ μόνον δζςμθσ παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου και τθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2. Οι
παρεμβάςεισ κα πρζπει να είναι επιλζξιμεσ με βάςθ τθν υπ’ αρικ. πρωτ.:
οικ.ΕΤΔ/ΕΠ ΤΜΕΠΕΡΑΑ 1443/14-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ47465ΧΙ8-ΣΩΨ) Πρόςκλθςθ
του Τπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ – Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ
Σομεακϊν ΕΠ του ΕΣΠΑ και ΣΑ και επιπροςκζτωσ κα πρζπει υποχρεωτικά να
αναβακμίηουν τθν ενεργειακι απόδοςθ του κτιρίου κατά δφο ενεργειακζσ
βακμίδεσ και υποχρεωτικά μετά τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων το κτίριο να
κατατάςςεται ςε κατθγορία Β’ και άνω (Β’, Β+’, Α’, Α+’ ι ςχεδόν Μθδενικισ
Κατανάλωςθσ κτίριο), ςφμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.
Γ)Η ςφνταξθ ζκκεςθσ τεκμθρίωςθσ των προτεινόμενων παρεμβάςεων βάςει των
ςτόχων του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ, θ οποία κυρίωσ κα περιλαμβάνει
τθν οικονομικι ςκοπιμότθτα βάςει Ανάλυςθσ Κόςτουσ Οφζλουσ όςον αφορά τισ
παρεμβάςεισ ΑΠΕ.
Κανονιςτικό πλαίςιο: Η φμβαςθ εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (Α’ 147)
Είδοσ φμβαςησ: Δθμόςια φμβαςθ Παροχισ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
Εκτιμώμενη αξίαςφμβαςησ 8.064,51 € (μθ ςυμπ/νου ΦΠΑ)
10.000,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ)
Διάρκεια φμβαςησ: Σριάντα (30) θμζρεσ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
Χρηματοδότηςη /Φορζασ Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ Ιονίου Πανεπιςτθμίου
χρηματοδότηςησ:
Εναλλακτικζσ προςφορζσ: το διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ
Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ:

Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 17, 18 και 19 τθσ υπ’
αρικμ. πρωτ.: ΔΣΤ/6167/φ.2-20/ΖΑΚ/21-12-2020 Διακιρυξθσ

Κριτήριο ανάθεςησ: Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει μόνο τιμισ
Διαδικαςία ανάθεςησ: υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ (εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ κατϊτερθ του ποςοφ των
60.000 €, μθ ςυμπ/νου ΦΠΑ)
Προθεςμία παραλαβήσ των Δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ τθσ
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προςφορών: ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗ, δθλαδι θ 05/01/2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 12:00μ.μ.
(προςαυξθμζνθ, βάςει του άρκρου 121, παρ. 4, του ν. 4412/2016)
Διεφθυνςη διαβίβαςησ Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν οριηόμενθ προκεςμία,
προςφορών: είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 –
49132 Κζρκυρα
είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, Ιωάννθ
Θεοτόκθ 72 – 49132 Κζρκυρα
είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Ιωάννθ
Θεοτόκθ 72 – 49132 Κζρκυρα.
ε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι
φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο
μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14
τθσ διακιρυξθσ
Χρόνοσ ιςχφοσ των Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ
προςφορών: φορείσ για διάςτθμα 6 μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ
Ημερομηνία αποςφράγιςησ Αμζςωσ μετά τθ λιξθ παραλαβισ των προςφορϊν
των προςφορών:
Σόποσ αποςφράγιςησ των Σα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Ιονίου Πανεπιςτθμίου,
προςφορών: κτιριο Διοίκθςθσ, ταχ. δ/νςθ Ιωάννθ Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα
Γλώςςα ςφνταξησ των Η Ελλθνικι
προςφορών:
Τποβολή ενςτάςεων: Ενςτάςεισ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 6 τθσ υπ’ αρικ. πρωτ.: ΔΣΤ/6167/φ.220/ΖΑΚΔιακιρυξθσ

Ο Αντιπρφτανησ Οικονομικών, Φοιτητικήσ Μζριμνασ
και Διαςφάλιςησ Ποιότητασ
Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Ηλίασ Γιαρζνησ
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