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Κζρκυρα, 07-01-2021
Αρ. Πρωτ.: ΔΣΤ/ 29 /φ.30-20/ΚΕΡ

Προσ: 1.ΚΤΚΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.
2661021990
kyklostechniki@gmail.com
2. ΠΑΝΔΗ ΒΑΙΛΗ
2662052281
v.pandis@hotmail.com
3.Κάκε ενδιαφερόμενο
(με δημοςίευςη ςτον ιςτότοπο του Ι.Π.
με μέριμνα τησ ΔΤΥ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
για τθν ανάκεςθ του ζργου «Εργαςίεσ διαρρφκμιςθσ χϊρων ςε κτιρια του Ι.Π.», ςτθν Κζρκυρα
Α. Πλθροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι Διαδικαςία Ανάκεςθσ Ζργου:
Σφποσ Ζργου:
Σίτλοσ Ζργου:
CPV:
υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ
Χρθματοδότθςθ /Φορζασ χρθματοδότθςθσ:

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Απευκείασ Ανάκεςθ
Τπθρεςία
«Εργαςίεσ διαρρφκμιςθσ χϊρων ςε κτιρια του Ι.Π.»
ςτθν Κζρκυρα
CPV: 44112000-8
15.376,00 € (ςυμπ/νου Φ.Π.Α 24%)
2020Ε54600005 «Επιςκευι, Διαρρφκμιςθ &
υντιρθςθ Κτιριακϊν Τποδομϊν και Εγκαταςτάςεων
Ιονίου Πανεπιςτθμίου» του Π.Δ.Ε

Κριτιριο
επιλογισ
του
αναδόχου- Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προμθκευτι (=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)
ςφμβαςθσ):
Καταλθκτικι Προκεςμία κατάκεςθσ των
προςφορϊν:
13-01-2021 και ϊρα 12:00
Σόποσ Κατάκεςθσ προςφορϊν:

το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκθ 72
Κζρκυρα 49132, τθλ: 26610-87646

Παροχι πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων επί
τεχνικϊν κεμάτων, ςχετικά με το αντικείμενο τθλ.: 26610-87652,87650
του διαγωνιςμοφ:

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ:
Σο Ιόνιο Πανεπιςτιμιο, λόγω αναγκϊν που προκφπτουν για επιπλζον χϊρουσ και για τθν καλφτερθ
λειτουργία των υπθρεςιϊν του, πρόκειται να ανακζςει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν διαρρφκμιςθσ χϊρων
ςτα ακόλουκα κτιρια, ωσ εξισ:
Κτήριο Τμήματοσ Μουςικών ςπουδών (Παλαιό Φροφριο)
το κτιριο του Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν (Σ.Μ..) ςτο Παλαιό Φροφριο, ςτθν αίκουςα
γραμματείασ 201, ςτον πρϊτο όροφο, κα τοποκετθκοφν ξφλινα χωρίςματα με τηάμι ςτο πάνω
μζροσ και πόρτα για τθ διαρρφκμιςθ του ενιαίου χϊρου ςε δφο νζουσ χϊρουσ (γραφείο
Προϊςταμζνθσ Γραμματείασ του Σμιματοσ και Γραμματεία –εξυπθρζτθςθ φοιτθτϊν) ςφμφωνα με
το ςυνθμμζνο ςχζδιο τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Ι.Π. Η επιφάνεια τθσ αίκουςασ ςε κάτοψθ όπου
κα γίνει θ καταςκευι ξφλινου χωρίςματοσ (κινθτϊν ι ςτακερϊν πάνελ) ςυνολικοφ μικουσ 3,60μ
είναι περίπου 25,00 μ2 και το τελικό φψοσ των χωριςμάτων κα είναι 1,83μ και όχι ζωσ τθν
οροφι, ϊςτε να υπάρχει κυκλοφορία αζρα για τθ κζρμανςθ και ψφξθ του χϊρου. Σο κάκε
χϊριςμα κα ζχει διαςτάςεισ 1,83Χ0,90 και κα αποτελείται από: περιμετρικι ξφλινθ φάςα
πλάτουσ 0,06 cm, το κάτω μζροσ του χωρίςματοσ κα ζχει ςτακερό ξφλινο ταμπλά χρϊματοσ
κεραςιάσ διαςτάςεων 0,78Χ0,96, αμζςωσ μετά κα υπάρχει ξφλινθ φάςα πλάτουσ 0,06 cm και
από πάνω τηάμι αμμοβολθμζνο διαςτάςεων 0,78Χ0,71 με οριηόντιεσ αμμοβολθμζνεσ γραμμζσ
πάχουσ 0,10 cm. Επίςθσ κα καταςκευαςτεί νζα κφρα ξφλινθ laminate διαςτάςεων 0,70Χ1,83 για
τθν πρόςβαςθ ςτο γραφείο τθσ προϊςταμζνθσ.
Προχπολογιςμόσ: 4.500€ πλέον ΦΠΑ 24%
Κτήριο Φοιτητικήσ Εςτίασ (Νέο Λιμάνι)
το κτιριο τθσ Φοιτθτικισ Εςτίασ ςτθν οδό 2θ Πάροδοσ Ελ. Βενιηζλου, ςτο ιςόγειο του κτθρίου,
όπου ςτεγάηονται τα γραφεία τθσ Δ/νςθσ πουδϊν & Φοιτθτικισ Μζριμνασ, κα καταςκευαςτεί
χϊριςμα από γυψοςανίδα μεταξφ του χϊρου ειςόδου – κυρωρείο και του χϊρου των γραφείων,
με κυρίδα εξυπθρζτθςθσ των φοιτθτϊν με τηάμι, που κα κλείνει με αλουμινζνιο ρολό αςφαλείασ.
Ο τοίχοσ αυτόσ ζχει ςυνολικι επιφάνεια 6,50 μ2 και κα υπάρχει επίςθσ πόρτα για τθν είςοδοζξοδο ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ πουδϊν & Φοιτθτικισ Μζριμνασ. Οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν:
 Αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ τθσ υπάρχουςασ δίφυλλθσ ςυρόμενθσ ξφλινθσ κφρασ
διαςτάςεων 2,15χ3,02.
 Καταςκευι τοίχου από γυψοςανίδα με μόνωςθ 0,05 εκ. (1φφλλο γυψοςανίδα +μόνωςθ 0,05
εκ.+1 φφλλο γυψοςανίδα) ςτθ κζςθ τθσ κφρασ που αποξθλϊκθκε.
 το νζο τοίχο από γυψοςανίδα που κα καταςκευαςτεί κα τοποκετθκεί μία νζα κφρα laminate
διαςτάςεων 0,80χ2,00 προκειμζνου να υπάρχει πρόςβαςθ από το χϊρο τθσ υποδοχισ τθσ εςτίασ
ςτα γραφεία τθσ Φοιτθτικισ Μζριμνασ .
 Επίςθσ ςτο νζο τοίχο κα καταςκευαςτεί άνοιγμα διαςτάςεων 1,20 χ 0,90 για τθν εξυπθρζτθςθ
των φοιτθτϊν ςτο οποίο κα τοποκετθκεί θλεκτρικό ρολό αςφαλείασ.
 Ηλεκτρολογικι ςφνδεςθ του ρολοφ προκειμζνου να τεκεί ςε λειτουργία.
 το άνοιγμα κα τοποκετθκεί τηάμι αςφαλείασ διαςτάςεων 1,10 χ 0,80 και πάχουσ 10 mm το
οποίο κα ζχει κυρίδα επίςκεψθσ ςτο κάτω μζροσ για τθν ανταλλαγι εγγράφων διαςτάςεων
0,30χ0,15 κακϊσ και ςτο κζντρο του τηαμιοφ αςφαλείασ κα καταςκευαςτεί ςτρογγυλι οπι με
κάλυμμα για τθ διευκόλυνςθ τθσ ςυνομιλίασ.
 Από τθν εξωτερικι πλευρά του τοίχου (από τθν πλευρά τθσ υποδοχισ) κα καταςκευαςτεί
ξφλινοσ πάγκοσ διαςτάςεων 0,40χ0,20 για τθ εναπόκεςθ των εγγράφων.
 Χρωματιςμόσ με πλαςτικά χρϊματα (ίδιασ απόχρωςθσ με τθν υπάρχουςα ) ςε δφο ςτρϊςεισ
τθσ νζασ καταςκευισ από γυψοςανίδα.
 Κακαίρεςθ υπάρχουςασ τοιχοποιίασ από πλινκοδομι διαςτάςεων 0,60χ1,90 προκειμζνου να
ςυνδεκοφν τα γραφεία τθσ Φοιτθτικισ Μζριμνασ με τα νζα γραφεία προσ δθμιουργία.
 Αποξιλωςθ τθσ υπάρχουςασ υδραυλικισ εγκατάςταςθσ ςτο ςθμείο του τοίχου που κα
κακαιρεκεί.
 Απομάκρυνςθ όλων των προϊόντων κακαίρεςθσ.

 Σοπικι αποκατάςταςθ των επιχριςμάτων του κακαιρεκζντοσ τοίχου.
 Βάψιμο με πλαςτικά χρϊματα ςτα ςθμεία που κα απαιτθκεί για τθ διάνοιξθ του τοίχου.
 Προμικεια και τοποκζτθςθ θλεκτρολογικϊν καναλιϊν για τθ διζλευςθ των υπαρχόντων και
των νζων καλωδιϊςεων των γραφείων.
 Καταςκευι ξφλινων χωριςμάτων (κινθτϊν ι ςτακερϊν) ςτο χϊρο των γραφείων τθσ
Φοιτθτικισ Μζριμνασ διαςτάςεων 3,00Χ4,00 προκειμζνου να διαχωριςτεί ο χϊροσ του
προϊςταμζνου από τα υπόλοιπα γραφεία.
 Σο κάκε χϊριςμα κα ζχει διαςτάςεισ 1,83 χ0,90 και κα αποτελείται από: περιμετρικι ξφλινθ
φάςα πλάτουσ 0,06 cm, το κάτω μζροσ του χωρίςματοσ κα ζχει ςτακερό ξφλινο ταμπλά
χρϊματοσ κεραςιάσ διαςτάςεων 0,78χ0,96 αμζςωσ μετά κα υπάρχει ξφλινθ φάςα πλάτουσ 0,06
cm και από πάνω τηάμι αμμοβολθμζνο διαςτάςεων 0,78χ0,71 με οριηόντιεσ αμμοβολθμζνεσ
γραμμζσ πάχουσ 0,10 cm.
Προχπολογιςμόσ: 7.900€ πλέον ΦΠΑ 24%
φνολο προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ (άνευ ΦΠΑ):

12.400,00 €

φνολο προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ):

15.376,00 €

Ο ανάδοχοσ πρζπει να εγγυάται τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν, από ειδικευμζνουσ τεχνικοφσ,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ. Επίςθσ να
εγγυάται τθν καλι λειτουργία των καινοφργιων ανταλλακτικϊν για ζνα ζτοσ.
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ.
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν επιτροπι που ζχει οριςκεί με τθν από 14-12-2020
Απόφαςθ του Πρυτανικοφ υμβουλίου Ι.Π. (8θ υνεδρίαςθ/ ΘΗΔ:ΔΣΤ 1).
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. 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 ςφμβαςθσ
2.Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ τθσ τιρθςθσ 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 τθν επιτροπι που ζχει οριςκεί με τθν από
14-12-2020 Απόφαςθ του Πρυτανικοφ υμβουλίου Ι.Π. (8θ υνεδρίαςθ/ ΘΗΔ:ΔΣΤ 1).
8.Η ςφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
9.Η ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ
άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), δθλ. ςτον υποψιφιο που κα προςφζρει τθ
χαμθλότερθ τιμι και το προςφερόμενο είδοσ 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.Η 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 πενιντα θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.
Ζ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι ςυμμετζχοντεσ, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ όπωσ
παρατίκεται παρακάτω και να υποβάλλουν φάκελο ςυμμετοχισ (ΜΕ ΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΦΟΡΑ για
τθν ΔΣΤ/29/φ.30-20/ 7-1-21 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν») ςτον οποίο κα περιζχονται τα
κάτωκι:
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
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 ςτον οποίο κα περιζχεται ςυμπλθρωμζνο το
ςυνθμμζνο ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ.
Η υποβολι προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο προςφζρων γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ
του ζργου.

H. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
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 Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
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/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.Η., 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.

Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνου
Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
MARIA
PAPAVLASOPOUL
OU
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Μαρία Παπαβλαςοποφλου

Εςωτερικι Διανομι.:
-Αντιπρφτανθσ Διοικθτικϊν Τποκζςεων
& Προγραμματιςμοφ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ημερομθνία,
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 διαρρυκμίςεων ςε κτιρια του Ι.Π.
ςτθν Κζρκυρα, αποδεχόμενοσ πλιρωσ του όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/ 29 /7-1-2021 Πρόςκλθςθσ
υποβολισ προςφορϊν,
προςφζρω για τθν εκτζλεςθ του ζργου «Εργαςίεσ διαρρφκμιςθσ χϊρων ςε κτιρια του Ι.Π.»,
ςτθν Κζρκυρα
το ποςό των

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

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

O Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)

