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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Κζρκυρα 10-05-2021
Αρ. Πρ.: ΔΣΤ/1958/φ.2-21/ΝΗ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ
ΓΙΑ ΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
«ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ»
Αναθζτουςα Αρχή: 99202011-Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Σαχ. δ/νςθ: Ι. Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα
NUTS:EL622 – Νομόσ Κζρκυρασ
Σθλ.: 2661087110
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: Φωτεινι Θλία
Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 – 49132 Κζρκυρα
2661087643
filia@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 (ΚΘΜΔΘ)
https://ionio.gr
Για τυχόν ζντυπθ παραλαβι των τευχϊν ι μζρουσ αυτϊν οι ενδιαφερόμενοι
απευκφνονται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ
και τισ ϊρεσ.

50710000-5 «Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ θλεκτρομθχανολογικϊν
CPV: εγκαταςτάςεων κτιρίου»
Κωδικοί NUTS τόπου EL622 – Κζρκυρα
εκτζλεςησ τησ υπηρεςίασ: EL623 - Κεφαλλθνία
EL624 – Λευκάδα
EL621 - Ηάκυνκο
EL304–Κεντρικόσ Σομζασ Ακθνϊν
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Σίτλοσ-φντομη Περιγραφή Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ των κλιματιςτικϊν μονάδων των
φμβαςησ: κτθριακϊν εγκαταςτάςεων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτθν Κζρκυρα, Κεφαλονιά,
Λευκάδα, Ηάκυνκο και Ακινα και τθ διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν υγιεινισ και
αςφάλειασ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, απαιτείται θ ετιςια ςυντιρθςι
τουσ και θ επιςκευι των βλαβϊν που ζχουν εντοπιςκεί.
Ενόψει τθσ καλοκαιρινισ περιόδου και τθσ νζασ κατάςταςθσ, όπωσ
διαμορφϊκθκε με το υφιςτάμενο κίνδυνο εμφάνιςθσ και διαςποράσ του
κορωνοϊοφCovid-19, θ ςυντιρθςθ – επιςκευι 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 και πιςτοποίθςθ.

Κανονιςτικό πλαίςιο: Θ φμβαςθ εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (Α’ 147)
Είδοσ φμβαςησ: Δθμόςια φμβαςθ Γενικϊν Τπθρεςιϊν
Εκτιμώμενη αξίαςφμβαςησ
υνολική:
Νήςο Κζρκυρα:
Νήςο Κεφαλληνία:
Νήςο Λευκάδα:
Νήςο Ζάκυνθο:
Αθήνα:

38.060,00 (μθ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)
18.020,00 (μθ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)
4.145,00 (μθ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)
2.350,00 (μθ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)
13.420,00 (μθ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)
125,00 (μθ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)

Διάρκεια φμβαςησ: Οκτϊ (8) μινεσ , από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
Χρηματοδότηςη /Φορζασ Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
χρηματοδότηςησ: Κωδικόσ Ζργου:2020Ε54600005
«ΕΠΙΚΕΤΘ, ΔΙΑΡΡΤΘΜΙΘ & ΤΝΣΘΡΘΘ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ»

ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ

ΤΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΙ

Εναλλακτικζσ προςφορζσ: το διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ
Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ: Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 2.2 τθσ υπ’ αρικμ.
πρωτ.: 1957/10-05-2021 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 Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 25/05/2021 και
προςφορών: ϊρα 10:001

Διεφθυνςη διαβίβαςησ Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν οριηόμενθ προκεςμία,
1

Κατά τον καιοριςμό των προιεςμιϊν παραλαβθσ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα τησ ςφμβαςησ και
τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμαςία των προςφορϊν (άριρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιςτη προιεςμία παραλαβθσ
των προςφορϊν ςτην ανοιχτθ διαδικαςία καιορίζεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ διατάξεισ των άριρων 27, 60 και
67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άριρου 121 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιθιηκε
με το άριρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019
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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 1.5
τθσ διακιρυξθσ
Χρόνοσ ιςχφοσ των Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ
προςφορών: φορείσ για διάςτθμα 10 μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ
Ημερομηνία αποςφράγιςησ Θ 25η/05/2021θμζρα Σρίτθϊρα 10:00 π.μ.
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 Θ Ελλθνικι
προςφορών:
Τποβολή ενςτάςεων: Ενςτάςεισ όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ υπ’ αρ. πρ.: 1957/10-05-2021
Διακιρυξθσ

Ο Αντιπρφτανησ Οικονομικών, Φοιτητικήσ Μζριμνασ
και Διαςφάλιςησ Ποιότητασ
ILIAS GIARENIS

Digitally signed by ILIAS GIARENIS
Date: 2021.05.10 22:22:50 +03'00'

Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Ηλίασ Γιαρζνησ
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