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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληρ.
Τηλέφωνο
E-mail

: Ιωάννου Θεοτόκη 72
: 49100, Κέρκυρα
: Κ. Παπαβλασοπούλου
: 26610 87623
: dinap@ionio.gr

Κέρκυρα, 18/10/2021
Αρ. πρωτ.: ΔΟ4/4121

ΠΡΟΣ: • ANACO Λεωφ. Βουλιαγμένης 117
& Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74,
sales@anaco.gr
• Βλαβιανός glass, Μεγαρίδος 211,
Ασπρόπυργος Αττικής 19300,
Θέση Μαύρη Ώρα, sales@vlavianos.gr
• ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ
ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναθέτουσα Αρχή:
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας:
Τύπος Προμήθειας:

CPV:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Απευθείας Ανάθεση.
Προμήθεια αγαθών.
Προμήθεια προθήκης για την έκθεση ιστορικού τεκμηρίου
στην Ιόνιο Ακαδημία του Ι.Π.
39171000-1 «Βιτρίνες επίδειξης»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

3.168,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Τίτλος Προμήθειας:

Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου έτους
2021.
7111β

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

ΚΑΕ
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
(=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):
βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών (χαμηλότερη τιμή).
Καταληκτική
προσφορών:

Προθεσμία

Τόπος Κατάθεσης προσφορών:

κατάθεσης

των

25/10/2021 και ώρα 15:00
1. Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του
Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72 –
49100 Κέρκυρα, Ηλεκτρ.Δ/νση protocol@ionio.gr) με
την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΔΟ4/4121/18-10-2021 Πρόσκληση για την «Προμήθεια
προθήκης για την έκθεση ιστορικού τεκμηρίου στην Ιόνιο
Ακαδημία του Ι.Π.». Η Προσφορά θα περιλαμβάνει το
παρακάτω περιεχόμενο:
Α. συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ της
παρούσας πρόσκλησης, και σύμφωνα με τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας πρόσκλησης.
Β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δέχεται όλους τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης.
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Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια είδους:

ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ
κ. Δ.Τζώρας, 26610-87632,

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα συντήρησης &
τεχνικών θεμάτων:
Τεχνικής Υποστήριξης
(κ. Αικ.Παπακωνσταντίνου 26610 87652)
Παροχή πληροφοριών για την παράδοση της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα συντήρησης &
συνολικής ποσότητας του υπό προμήθεια είδους: Τεχνικής Υποστήριξης
(κ. Δ.Τζώρας, 26610-87632)

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Β1.Αντικείμενο Προμήθειας
Σύντομη περιγραφή: Αφορά στην προμήθεια προθήκης για την έκθεση ιστορικού τεκμηρίου, το οποίο
δωρίθηκε στο Ι.Π. από το Ίδρυμα Κερκυραϊκής Κληρονομιάς. Η προθήκη θα τοποθετηθεί στο κτήριο της
Πρυτανείας και χώρου εκδηλώσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Ιόνιο Ακαδημία, στην Κέρκυρα.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη, έως του ποσού των 3.168,20€ συμπ/ου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Β2. Τεχνικές προδιαγραφές – Ειδικές Υποχρεώσεις Προμηθευτή.
Τεχνικές προδιαγραφές:
Η προθήκη θα είναι επιδαπέδια, περίοπτη με βάση κατασκευασμένη από MDF κατηγορίας ZF (χωρίς πρόσθετη
φορμαλδεΰδη) ή από κόντρα πλακέ, βαμμένη με υδατοδιαλυτές ριπολίνες, με πεντάπλευρο κρυστάλλινο
κώδωνα στο άνω μέρος της, κατασκευασμένο από αντιανακλαστικά πολυστρωματικά κρύσταλλα (χωρίς
μηχανισμό ανοίγματος) και με γραμμικό φωτισμό LED υψηλής απόδοσης, θερμού χρώματος. Ο κώδωνας θα
σηκώνεται με ειδικές βεντούζες από δύο άτομα και εντός αυτού θα διαμορφωθεί ελαφρώς κεκλιμένη
επιφάνεια (15-20 μοίρες γωνία) για την τοποθέτηση της περγαμηνής.
Η προθήκη θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για μελλοντική τοποθέτηση ενεργητικού
συστήματος ελέγχου συνθηκών μικροκλίματος. Για την προσωρινή διασφάλιση της κατάστασής του κειμηλίου
θα υπάρχει συρτάρι για κατάσταση υλικού artsorb/prosorb παθητικής αφύγρανσης-ύγρανσης για τον έλεγχο
των συνθηκών αυτών.
Οι εξωτερικές διατάσεις της προθήκης θα είναι: 80Χ 60εκ.Χ 110εκ (ύψος). Το ύψος του κώδωνα θα είναι 25
εκατοστά περίπου.
Η ανάδειξη, διατήρηση και διασφάλιση της μη αλλοίωσης του τεκμηρίου απαιτούν τη χρήση κατάλληλων
υλικών για την κατασκευή της προθήκης καθώς και την εξασφάλιση σταθερού μικροκλίματος στο εσωτερικό
του κώδωνα έκθεσής του. Το τεκμήριο που θα φιλοξενήσει η προθήκη αποτελείται από περγαμηνό υπόστρωμα
με χειρόγραφο κείμενο, υφασμάτινη κορδέλα στο τελείωμα του, όπου πάνω σε αυτή υπάρχει αργυρό μετάλλιο
και ανάγλυφη σφραγίδα από βουλοκέρι. Τα παραπάνω υλικά είναι κατεξοχήν οργανικά και για να διατηρηθούν
χρειάζονται συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες.
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1. Να ληφθούν υπόψη οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
2. Το υπό προμήθεια είδος να είναι σε άριστη κατάσταση.
3. Το προσφερόμενο είδος θα παραδοθεί και θα τοποθετηθεί στο κτήριο της Πρυτανείας και χώρου
εκδηλώσεων του Ι.Π. στην Ιόνιο Ακαδημία, στην Κέρκυρα.
4. Εφόσον αποδειχτεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας.
5. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να σταλεί και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας το σχετικό αρχείο το
οποίο αποστέλλετε συνοδευτικά της παρούσας πρόσκλησης στο : protocol@ionio.gr
Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού.

Γ. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών.

2.

Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να
είναι και στην Αγγλική γλώσσα.

3.

Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και υπογεγραμμένη αρμοδίως.

4.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.

Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7.

Προσφορά η οποία δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8.

Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα,
δε θα αξιολογηθούν.

9.

Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

10. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση και λαμβάνοντας υπόψη
τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης της παρούσας πρόσκλησης.
9.

Η ανάθεση θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
τιμής (χαμηλότερη τιμή), δηλ. στον υποψήφιο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και το προσφερόμενο
είδος θα καλύπτει τους όρους της πρόσκλησης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή
είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

11. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
12. H παράδοση των ειδών και η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνει ύστερα από επικοινωνία με το Τμήμα
Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης του Ιδρύματος εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση ανάθεσης της
προμήθειας,
Τόπος και διεύθυνση παράδοσης:

ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚ.κ. Δ.Τζώρας, 26610-87632

Τα έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης στους χώρους εγκατάστασης επιβαρύνουν τον
προμηθευτή.
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13. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ θα επιβαρύνει το Δημόσιο, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
14. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών
(ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).
15. Η αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας
Επιτροπής διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει αιτιολογημένα την παρούσα Πρόσκληση.
15. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που
θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια του Νομού Κέρκυρας.
16. Η κατάθεση των οικονομικών προσφορών θα πρέπει να γίνει έως την 25/10/2021 και ώρα 15:00. Στοιχεία
επικοινωνίας για πληροφορίες: κ. Δ. Τζώρας, 26610-87632.

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν φάκελο προσφοράς συμπληρώνοντας το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σύμφωνα με τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ως επισυνάπτεται

Οι προσφορές θα κατατίθενται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω
ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: ………………………………………………………………………….…
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ……………… / ……….…………….
Διεύθυνση: ……………………………………..………………………………………
Αριθμό τηλεφώνου: ……..………………………………..
e-mail: ……………………….……………………………
Για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(ΔΟ4/4121/18-10-2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα της κατάθεσης των προσφορών: 25/10/2021 και ώρα 15:00.
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:
Πρωτόκολλο Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, T.K. 49
132 Κέρκυρα, Email: protocol@ionio.gr

Στον φάκελο προσφοράς θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει
ότι:
α) έλαβε γνώση του αντικειμένου της Πρόσκλησης,
β) πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην Πρόσκληση,
γ) μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016 (και τις τροποποιήσεις αυτού άρθρο 22 του Ν.4782/2021),
δ) δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 (και τις τροποποιήσεις αυτού, άρθρο 22 του Ν.4782/2021),
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ε) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
στ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.
2. Συμπληρωμένος υπογεγραμμένος και με σφραγίδα στον Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσης:
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης

IFIGENEIA
CHEIRDARI

Digitally signed by
IFIGENEIA CHEIRDARI
Date: 2021.10.19
09:39:19 +03'00'

Ιφιγένεια Χειρδάρη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ημερομηνία, ……………………….

Στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή :
Επωνυμία:……………………………………………………..
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………
Διεύθυνση:…………………………………………………….
Αριθμός τηλεφώνου:………………….…………………..
e-mail:…………………………………………………………
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ του Ι.Π.».
(ΔΟ4/4121/18-10-2021)

ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:
ΦΠΑ (24%):
ΤΕΛΙΚΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ):
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

