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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Κζρκυρα,3-6-2021
Αρ. Πρ.: ΔΣΤ/2306/φ.4-21/ΝΗ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ
ΓΙΑ ΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
«ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ»
Αναθζτουςα Αρχή: 99202011-Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Ταχ. δ/νςθ: Ι. Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα
NUTS:EL222 – Νομόσ Κζρκυρασ
Τθλ.: 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 Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 – 49132 Κζρκυρα
2661087641
gmartz@ionio.gr, dty@ionio.gr

Επικοινωνία/Πρόςβαςη Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για απεριόριςτθ, πλιρθ, άμεςθ και
εγγράφων φμβαςησ: δωρεάν πρόςβαςθ ςτισ διευκφνςεισ:
http://www.eprocurement.gov.gr (ΚΘΜΔΘΣ)
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.
CPV: 50750000-7 «Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων»
Κωδικοί NUTS τόπου EL222 – Νομόσ Κζρκυρασ
εκτζλεςησ τησ υπηρεςίασ: EL224 – Νομόσ Λευκάδασ
EL221 - Νομόσ Ηακφνκου
Σίτλοσ-φντομη Περιγραφή «Συντιρθςθ και περιοδικόσ ζλεγχοσ ανελκυςτιρωντων κτιρίων του Ιονίου
φμβαςησ: Πανεπιςτθμίου»
Αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ είναι θ περιοδικι ςυντιρθςθ δφο (2) φορζσ το μινα
και ο περιοδικόσ ετιςιοσ ζλεγχοσ, των ανελκυςτιρων, οι οποίοι είναι
εγκατεςτθμζνοι ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτισ Περιφερειακζσ
Ενότθτεσ Κζρκυρασ, Λευκάδασ και Ηακφνκου. Θ παροχι τθσ υπθρεςίασ καλφπτει
τθν εκ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ απαίτθςθ για τακτικι ςυντιρθςθ και
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περιοδικό ζλεγχο των ανελκυςτιρων (προςϊπων και φορτίων), οι οποίοι είναι
εγκατεςτθμζνοι ςτα κτίρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, βάςει των διατάξεων τθσ
ιςχφουςασ περί ανελκυςτιρων νομοκεςίασ και ειδικότερα τθσ Κ.Υ.Α. υπϋαρικμ.
Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08 (ΦΕΚ 2604 Β/22-12-2008) «Συμπλιρωςθ διατάξεων
ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ και αςφάλεια των
ανελκυςτιρων»
Θ ςυντιρθςθ περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαςτιματα ζλεγχο των
θλεκτρικϊν και μθχανικϊν διατάξεων αςφάλειασ, κακϊσ και των υπόλοιπων
εξαρτθμάτων του ανελκυςτιρα, για εξακρίβωςθ και εκτίμθςθ αναςφαλοφσ
λειτουργίασ, ςτθν οποία μπορεί να οδθγθκεί θ εγκατάςταςθ του ανελκυςτιρα
εξαιτίασ μιασ φκοράσ, βλάβθσ ι και απορρφκμιςθσ των μθχανικϊν ι/και
θλεκτρικϊν διατάξεων αςφαλείασ και των λοιπϊν εξαρτθμάτων αυτοφ.
Περιλαμβάνει ακόμθ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ
αςφαλοφσ λειτουργίασ με εξάλειψθ των βλαβϊν και των απορρυκμίςεων,
κακϊσ επίςθσ τον κακαριςμό και τθ λίπανςθ, όπου χρειάηεται, όλων των
εξαρτθμάτων ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τεχνικισ και τισ υποδείξεισ των
καταςκευαςτϊν των εξαρτθμάτων και των διατάξεων αςφαλείασ. Θ χρονικι
διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ του ανελκυςτιρα πρζπει να είναι τουλάχιςτον
ςαράντα πζντε (45) λεπτά τθσ ϊρασ ι όςο περιςςότερο απαιτθκεί κατά τθν
κρίςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ.
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων γίνονται αποκλειςτικά και μόνο από
ςυνεργείο ςυντιρθςθσ, το οποίο ζχει τθν απαιτοφμενθ άδεια από τθν
Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ τθσ οικείασ Περιφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ πραγματοποιοφνται ςτα πλαίςια επιβεβαίωςθσ τθσ
καλισ κατάςταςθσ και λειτουργίασ των ανελκυςτιρων από τουσ
αναγνωριςμζνουσ φορείσ ελζγχου ανελκυςτιρων, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο
άρκρο 9 τθσ Κ.Υ.Α. Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08. Περιλαμβάνουν όλεσ τισ
δοκιμζσ και τουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται κατά τθν πρϊτθ εγκατάςταςθ του
ανελκυςτιρα, όπωσ αυτοί προβλζπονταν κατά το χρόνο εγκατάςταςθσ τουσ,
εκτόσ από τθ χριςθ δοκιμαςτικϊν βαρϊν, και επαναλαμβάνονται κάκε ζτοσ.
Για τουσ ανελκυςτιρεσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου προβλζπεται θ πλιρθσ
ενςωμάτωςθ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 εντόσ τθσ προκεςμίασ ζωσ 31-122021 και ελζγχονται τα ςθμεία 1-18 του Παραρτιματοσ (ΙΙΙ) τθσ υπ’ αρικμόν Οικ.
Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ, όπωσ
αυτό ιςχφει
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τρία τμιματα, εξαιτίασ των
ιδιαιτεροτιτων των νθςιωτικϊν περιοχϊν.
Κανονιςτικό πλαίςιο: Θ Σφμβαςθ εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (Α’ 147)
Είδοσ φμβαςησ: Δθμόςια Σφμβαςθ Γενικϊν Υπθρεςιϊν
Εκτιμώμενη αξίαςφμβαςησ
υνολική:
Νήςο Κζρκυρα:
Νήςο Λευκάδα:
Νήςο Ζάκυνθο:

45.990,00 (μθ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)
29.565,00 (μθ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)
6.570,00 (μθ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)
9.855,00 (μθ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)

Διάρκεια φμβαςησ: Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 29 μινεσ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ
τθσ
Χρηματοδότηςη /Φορζασ Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
χρηματοδότηςησ: Κωδικόσ Ζργου:2020ΣΕ54600005
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«Επιςκευι, διαρρφκμιςθ και ςυντιρθςθ
εγκαταςτάςεων Ιονίου Πανεπιςτθμίου»

κτιριακϊν

υποδομϊν

και

Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ
Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ: Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 2.2 τθσ υπ’ αρικ.
πρωτ.: ΔΤΥ/2305/φ.4-21/ΝΘΣ/3-6-2021 Διακιρυξθσ
Κριτήριο ανάθεςησ: Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει μόνο τθσ τιμισ
Διαδικαςία ανάθεςησ: Συνοπτικόσ 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
προςφορών: ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, δθλαδι θ 18η/6/2021 θμζρα Παραςκευι και ϊρα
15:00 μ.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.
Σε 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 Η 22η/6/2021 ημζρα Σρίτη και ώρα 10:30 π.μ.
των προςφορών:
Σόποσ αποςφράγιςησ των Τα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 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’ αρικ. πρωτ.:
ΔΤΥ/2305/φ.4-21/ΝΘΣ/3-6-2021 Διακιρυξθσ

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