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Κζρκυρα, 18-11-2021
Αρ. Πρωτ.: ΔΣΤ/4580/φ.1-21/ΛΗΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Δ/νςη:
Πληροφορίεσ:
Αριθ. Σηλεφϊνου:
Δ/νςη Ηλεκτρ.
Σαχυδρομείου:

Ι. Θεοτόκη 72, 49132
Μ. Βλάςςη
26610- 87656

Προσ:

m.vlassi@ionio.gr

1.ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΛΟ
6947528000
asarlos@otenet.gr
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ, ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ του Ι.Π.
(με μζριμνα τησ ΔΣΤ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
«Επιςκευή μεταλλικοφ ςτεγάςτρου κτιρίου Γ’ και ξφλινου ςτεγάςτρου κτιρίου Α’ του Σμήματοσ
Εθνομουςικολογίασ ςτο Ληξοφρι»
Α. Πληροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι Διαδικαςία Ανάκεςθσ Ζργου:

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο

Τφποσ Ζργου:

Παροχι Υπθρεςιϊν

Τίτλοσ Ζργου:

«Επιςκευι μεταλλικοφ ςτεγάςτρου κτιρίου Γ’ και ξφλινου
ςτεγάςτρου κτιρίου Α’ του Τμιματοσ Εκνομουςικολογίασ
ςτο Λθξοφρι».

CPV:
Συνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ

44112000-8 «Διάφορεσ οικοδομικζσ καταςκευζσ»
13.801,20€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Χρθματοδότθςθ /Φορζασ χρθματοδότθςθσ:

2020ΣΕ54600005 «Επιςκευι, Διαρρφκμιςθ& Συντιρθςθ

α. Απευκείασ Ανάκεςθ
(άρκρο 118 ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει)
β. Η από 8-11-2021 (7θ Συνεδρίαςθ/ΘΗΔ:ΔΤΥ 2) Απόφαςθ
του Πρυτανικοφ Συμβουλίου

Κτιριακϊν Υποδομϊν και Εγκαταςτάςεων Ιονίου
Πανεπιςτθμίου»
Κριτιριο επιλογισ του αναδόχου-προμθκευτι:
Καταλθκτικι
προςφορϊν:

Προκεςμία

Τόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν:

κατάκεςθσ

Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)

των 26-11-2021

Η προςφορά θα κατατεθεί ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ιονίου
Πανεπιςτθμίου, Ιωάννου Θεοτόκθ 72, 49132, Κζρκυρα, με την
ζνδειξη:
«ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ για τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ με Α.Π.: ΔΤΥ/4580/18-11-2021
Παροχι πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων επί
1. Τμιμα Εκνομουςικολογίασ
τεχνικϊν κεμάτων, ςχετικά με το αντικείμενο του
Παπαδάτου Διμθτρα 26710-92855, gramem@ionio.gr
διαγωνιςμοφ:
Βαςιλάτου Ιωάννα 26710-92861, ivasilatou@ionio.gr
2. Βλάςςθ Μαρία, 26610-87656, m.vlassi@ionio.gr
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ:
Οι εργαςίεσ αφοροφν τθν ανάγκθ αποκατάςταςθσ/επιςκευισ του μεταλλικοφ ςτεγάςτρου το
οποίο βρίςκεται ζξω από τθ πρόςοψθ του Κτιρίου Γϋ του Τμιματοσ Εκνομουςικολογίασ ςτο
Λθξοφρι και θ χριςθ του είναι θ προςταςία των παρακφρων και πορτϊν τθσ αίκουςασ
ςυνεδριάςεων από τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ κακϊσ και ςτθν ανάγκθ επιςκευισ /
αποκατάςταςθσ του ξφλινου ςτεγάςτρου που βρίςκεται ζξω από τθ πλαϊνι πλευρά του
Κτιρίου Αϋ του Τμιματοσ Εκνομουςικολογίασ ςτο Λθξοφρι και θ χριςθ του είναι θ προςταςία
από τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ.
(Β1) Μεταλλικό τζγαςτρο (κτήριο Γ’):
Η επιςκευι του μεταλλικοφ ςτεγάςτρου περιλαμβάνει εργαςίεσ αποξιλωςθσ, χρωματιςμοφ,
επικάλυψθσ του μεταλλικοφ ςκελετοφ και επαναφοράσ υδρορροϊν ωσ ακολοφκωσ:
Αποξηλϊςεισ. Το ςτζγαςτρο είναι μεταλλικό µονόριχτο και ζχει επικάλυψθ από κόντρα
πλακζ καλάςςθσ. Είναι καταςκευαςμζνο µε ςτφλουσ και δοκοφσ από μεταλλικζσ διατομζσ
που ςυνδζονται ςυγκολλθτά. Η κάτοψθ του ζχει ςχιμα παραλλθλόγραμμου διαςτάςεων 20m
x 2m. Οι ςτφλοι ςτιριξθσ ζχουν φψοσ 4m και είναι πακτωμζνοι ςτο τςιμεντζνιο δάπεδο.
Αρχικά κα γίνει θ αφαίρεςθ των υδρορροϊν και των φφλλων τθσ επικάλυψθσ µε χαλάρωςθ
των κοχλιϊν ςτιριξθσ τουσ. Ιδιαίτερθ προςοχι απαιτείται κατά τθν αφαίρεςθ και μεταφορά
τουσ, λόγω των αιχμθρϊν άκρων που ζχουν καταςτεί περιςςότερο επικίνδυνα ςτο να
προκαλζςουν ατυχιματα. Τα φφλλα τθσ επικάλυψθσ κα εναποτεκοφν το ζνα πάνω ςτο άλλο
κα ςαμπανιαςτοφν και κα απομακρυνκοφν µε γερανό.
Μετά τθν απομάκρυνςθ των φφλλων επικάλυψθσ κα αφαιρεκοφν και κα απομακρυνκοφν
όλα τα ςακρά και φερτά υλικά . Η επιφάνεια του μεταλλικοφ ςκελετοφ κα κακαριςτεί
προκειμζνου να εφαρμοςτοφν τα υλικά επεξεργαςίασ και προςταςίασ του.
Χρωματιςμοί. Μετά το πζρασ των αποξθλϊςεων, ολόκλθροσ ο μεταλλικόσ ςκελετόσ του
ςτεγάςτρου κα τριφτεί καλά με ειδικά υαλόχαρτα κατάλλθλα για μεταλλικζσ επιφάνειεσ για
τθν απομάκρυνςθ των ςκουριϊν των μετάλλων που ζχουν προκλθκεί από τισ καιρικζσ
ςυνκικεσ και κα περαςτεί μία ςτρϊςθ αφαιρετικοφ ςκουριάσ και μία ςτρϊςθ
ςτακεροποιθτικοφ ςκουριάσ.
Αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία προςταςίασ, ο μεταλλικόσ ςκελετόσ κα περαςτεί με μία
ςτρϊςθ αςταριοφ μετάλλου και κα ξανατριφτεί όπου τελικά κα περαςτεί με δφο ςτρϊςεισ
ελαιοχρϊματοσ αποχρϊςεωσ τθσ υφιςτάμενθσ.
Επικάλυψη του μεταλλικοφ ςκελετοφ. Προτεινόμενοσ τρόποσ επικάλυψθσ του μεταλλικοφ
ςκελετοφ για τθ δθμιουργία ςτεγάςτρου, περιςςότερο για οικονομικοφσ λόγουσ, είναι με
διατομζσ επεξεργαςμζνου κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 18mm, που θ επεξεργαςία για τθ
προςταςία του περιλαμβάνει:
– Τρίψιμο και των δφο επιφανειϊν του κόντρα πλακζ.
– Πζραςμα τθσ πάνω επιφάνειασ δφο ςτρϊςεισ με ειδικό μονωτικό υλικό
απόχρωςθσ κεραμιδί, προκειμζνου να αδιαβροχοποιθκεί και να μονωκεί.
– Πζραςμα τθσ κάνω επιφάνειασ, ορατισ, μία ςτρϊςθ ακρυλικοφ αςταριοφ,
τρίψιμο και πζραςμα με δφο ςτρϊςεισ ελαιοχρϊματοσ αποχρϊςεωσ τθσ
υφιςτάμενθσ.
Μετά το πζρασ τθσ επεξεργαςίασ, οι διατομζσ του κόντρα πλακζ κα βιδωκοφν με κοχλίεσ
ςτιριξθσ πάνω ςτο μεταλλικό ςκελετό και κα μονωκοφν τα ςθμεία επαφισ με το κτίριο και τθ
ςτζγθ.
Τδρορροζσ. Θα επανατοποκετθκοφν οι αποξθλωμζνεσ υδρορροζσ του ςτεγάςτρου ςτθν
αρχικι τουσ κζςθ.
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Περιλαμβάνονται επίςθσ τα εξισ:
•Κάκε είδουσ ικριϊματα που τυχόν κα απαιτθκοφν,
•Κάκε προςαφξθςθ λόγου φψουσ,
•Κάκε χριςθ γερανοφόρου οχιματοσ,
•Κάκε εργαςία καταςκευισ και επιςκευισ που τυχόν κα απαιτθκοφν,
•Κάκε εργαςία αποξιλωςθσ και επανατοποκζτθςθσ οποιουδιποτε
αντικειμζνου κακϊσ και
•Η απομάκρυνςθ και μεταφορά όλων των μπαηϊν ςε οποιοδιποτε ςθμείο
εναπόκεςθσ εκτόσ του χϊρου του Πανεπιςτθμίου.
(Β2) Ξφλινο ςτζγαςτρο:
Η επιςκευι του ξφλινου ςτεγάςτρου περιλαμβάνει εργαςίεσ διαμόρφωςθσ και
χρωματιςμοφ ωσ ακολοφκωσ:
Διαμορφϊςεισ. Το ςτζγαςτρο είναι ξφλινο µονόριχτο και ζχει επικάλυψθ από
κεραμίδια ρωμαϊκοφ τφπου. Είναι καταςκευαςμζνο µε ςτφλουσ, δοκοφσ και
ραμποτζ από ξφλινεσ διατομζσ που ςυνδζονται με ξυλόβιδεσ. Η κάτοψθ του
ζχει ςχιμα παραλλθλόγραμμου διαςτάςεων 18,80m x 3,20m περίπου. Οι
ςτφλοι ςτιριξθσ είναι βιδωμζνοι ςτο τςιμεντζνιο δάπεδο με μεταλλικζσ βάςεισ
και ςτριφϊνια.
Αρχικά κα γίνει θ αφαίρεςθ των λεκζδων από χρωματικό ςπρζι που υπάρχουν
ςτισ κολϊνεσ του ςτεγάςτρου, με χθμικά διαλυτικά κακαριςμοφ και ξφςιμο –
τρίψιμο των ξφλινων επιφανειϊν.
Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί κατά το τρίψιμο των ξφλινων επιφανειϊν όλου
του ςτεγάςτρου με ειδικά υαλόχαρτα κατάλλθλα για ξφλινεσ επιφάνειεσ για να
αφαιρεκεί θ διάβρωςθ των ξφλων από τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ.
Στοκάριςμα με ακρυλικοφσ ςτόκουσ κατάλλθλουσ για ξφλα όπου απαιτείται.
Χρωματιςμοί. Μετά τθν απομάκρυνςθ και το κακαριςμό από τισ ςκόνεσ από
όλεσ τισ ξφλινεσ επιφάνειεσ, κα γίνει πζραςμα με ζνα χζρι με ειδικό διάφανο
προςτατευτικό βερνίκι βαφισ εμποτιςμοφ βάςεωσ νεροφ, που διειςδφει ςτουσ
πόρουσ του ξφλου και εξαςφαλίηει αποτελεςματικι προςταςία από ξυλοφάγα
ζντομα και μφκθτεσ και παρζχει μακροχρόνια προςταςία από τισ αντίξοεσ
κλιματολογικζσ ςυνκικεσ.
Στθ ςυνζχεια κα γίνει ελαφρό υαλοχάρτιςμα με no220 και μετά το κακαριςμό
κα ακολουκιςει πζραςμα με δφο ςτρϊςεισ όλων των ξφλινων επιφανειϊν του
ςτεγάςτρου με βερνίκι βαφισ εμποτιςμοφ βάςεωσ νεροφ απόχρωςθσ
καρυδιάσ προκειμζνου να γίνει αποτελεςματικι κάλυψθ των διαβρϊςεων του
ξφλου.
Περιλαμβάνονται:
•Κάκε είδουσ ικριϊματα που τυχόν κα απαιτθκοφν,
•Κάκε προςαφξθςθ λόγου φψουσ,
•Κάκε εργαςία καταςκευισ και επιςκευισ που τυχόν κα απαιτθκοφν,
•Κάκε εργαςία αποξιλωςθσ και επανατοποκζτθςθσ οποιουδιποτε
αντικειμζνου κακϊσ και
•Η απομάκρυνςθ και μεταφορά όλων των ςκουπιδιϊν ςε οποιοδιποτε ςθμείο
εκτόσ του χϊρου του Πανεπιςτθμίου.
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Για την υποβολή των προςφορϊν από τον ενδιαφερόμενο δίνεται η δυνατότητα εξζταςησ του χϊρου
όπου θα πραγματοποιηθοφν οι εργαςίεσ. Για αυτήν τη διαδικαςία θα πρζπει να προηγηθεί επικοινωνία
με τισ αρμόδιεσ υπηρεςίεσ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτισ πληροφορίεσ τησ παροφςασ πρόςκληςησ.
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ.
Η αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ κα διενεργθκεί από τθ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν.
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. ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο ενδιαφερόμενοσ για να λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ του ζργου πρζπει να καταθζςει ζγγραφη
ςφραγιςμζνη προςφορά μζχρι 26η-11-2021. Η προςφορά υποβάλλεται ςυνταγμζνθ ι μεταφραςμζνθ
επιςιμωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν
αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τισ
εξισ απαιτοφμενεσ εξωτερικζσ ενδείξεισ:
τοιχεία Αποςτολζα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυςικοφ προςώπου ή Επωνυμία νομικοφ προςώπου, Σαχυδρομική διεφθυνςη, Σηλζφωνο, Αριθμόσ
τηλεομοιοτυπίασ και διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
Διεφθυνςη υποβολήσ και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ:
ΠΡΟ:
Ιόνιο Πανεπιςτήμιο
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κζρκυρα
ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ για την Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ
με Α.Π.: ΔΣΤ/4580/18-11-2021
«Επιςκευή μεταλλικοφ ςτεγάςτρου κτιρίου Γ’ και ξφλινου ςτεγάςτρου κτιρίου Α’ του Σμήματοσ
Εθνομουςικολογίασ ςτο Ληξοφρι»
ΠΡΟΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςκεί από τθν Ταχυδρομικι Υπθρεςία & το Πρωτόκολλο.

Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ (κυρίωσ φάκελοσ), τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά
ςτοιχεία. υγκεκριμζνα ο ςυμμετζχων, θα πρζπει να υποβάλλει τα κάτωθι:
1.Τπεφθυνη Δήλωςη του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα δθλϊνει ότι:
α) βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ είναι αρμόδιοσ τεχνικόσ
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 παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016,
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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.Το «Ζντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ» του Παραρτιματοσ Ι ςυμπλθρωμζνο, υπογεγραμμζνο και
ςφραγιςμζνο ςε φάκελο.
Ε. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Μετά τθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ, ο προςφζρων, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ, κα
υποβάλει ςτθ ανακζτουςα αρχι 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:







ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ
δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998, ςελ. 1).
δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 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 Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2).
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).
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ
91/308/EOK του Συμβουλίου, 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 Συμβουλίου, 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).
κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ.

Υπόχρεοι 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 Σφμβουλοσ των Ανωνφμων Εταιριϊν (Α.Ε.), ο πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του
Συνεταιριςμοφ.
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:
 Στθν 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.Σ., κακϊσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο
είναι Α.Ε.,
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- Οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Ε.Π.Ε.
Στθν περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν επιτθδευματία από τθν αντίςτοιχθ
Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία.
Στθν 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.Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ, όπου να αναγράφεται ότι:
 Η 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.
 Αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.

Η Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνου
τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν
Digitally signed by
MARIA
MARIA
PAPAVLASOP PAPAVLASOPOULOU
Date: 2021.11.18
OULOU
14:14:40 +02'00'
Μαρία Παπαβλαςοποφλου

Εςωτερικι Διανομι.:
-Αντιπρφτανθσ Διοικθτικϊν Υποκζςεων
& Προγραμματιςμοφ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
Ημερομηνία,
ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ:
ΕΠΩΝΤΜΙΑ
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Τ.
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ
EMAIL
αποδεχόμενοσ πλήρωσ του όρουσ τησ αριθμ. πρωτ. ΔΣΤ/4580/18-11-2021 Πρόςκληςησ Τποβολήσ
Προςφορϊν, προςφζρω για τισ εργαςίεσ:
«Επιςκευή μεταλλικοφ ςτεγάςτρου κτιρίου Γ’ και ξφλινου ςτεγάςτρου κτιρίου Α’ του Σμήματοσ
Εθνομουςικολογίασ ςτο Ληξοφρι»

το ποςό των:

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

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

O Προςφζρων
(Τπογραφή / φραγίδα)

