Κζρκυρα, 12-04-2022
Αρ. Πρωτ.: ΔΣΤ/1591/Φ.03-21/ΛΗΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Δ/νςθ:
Πλθροφορίεσ:
Αρικ. Τθλεφϊνου:
Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου:

Ι. Θεοτόκθ 72, 49132
Μ. Βλάςςθ
26610-87656

Προσ:

m.vlassi@ionio.gr

1. ΜΟΧΟΠΟΤΛΟ ΒΑ. ΠΕΣΡΟ
6932197183
petrosmoshopoulos@gmail.com
2. Κάθε ενδιαφερόμενο
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ, ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ του Ι.Π.
(με μζριμνα τησ ΔΣΤ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
για την ανάθεςη του ζργου «Αποκατάςταςη βλαβϊν ςτισ ηλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ του κτηρίου
του τμήματοσ Εθνομουςικολογίασ του Ι.Π. ςτο Ληξοφρι»
Α. Πληροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι Διαδικαςία Ανάκεςθσ Ζργου:

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Απευκείασ Ανάκεςθ
(άρκρο 118 ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει)

Τφποσ Ζργου:

Παροχι Υπθρεςιϊν
«Αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτισ θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ
του κτθρίου του τμιματοσ Εκνομουςικολογίασ του Ι.Π. ςτο
Λθξοφρι».
45310000-3 «Εργαςίεσ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων»

Τίτλοσ Ζργου:

CPV:
Συνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ
Χρθματοδότθςθ /Φορζασ χρθματοδότθςθσ:

1.426€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%)
2021NA34600331 «Επιςκευι, Διαρρφκμιςθ& Συντιρθςθ

Κτιριακϊν Υποδομϊν και Εγκαταςτάςεων Ιονίου
Πανεπιςτθμίου»
Κριτιριο
επιλογισ
προμθκευτι:

του

αναδόχου- Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά

βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)

Καταλθκτικι Προκεςμία κατάκεςθσ των 20-04-2022
προςφορϊν:
Τόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν:

Παροχι πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων επί
τεχνικϊν κεμάτων, ςχετικά με το
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ:

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/1591/12-04-2022
1. Τμιμα Εκνομουςικολογίασ
Βαςιλάτου Ιωάννα 26710-92861, ivasilatou@ionio.gr
2. Βλάςςθ Μαρία, 26610-87656, m.vlassi@ionio.gr

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ:
Οι εργαςίεσ αφοροφν τθν ανάγκθ αποκατάςταςθσ βλαβϊν ςτισ θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ του
κτθρίου του τμιματοσ Εκνομουςικολογίασ του Ι.Π. ςτο Λθξοφρι.
Προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ςθμειακά, θ απρόςκοπτθ και αςφαλισ λειτουργία του θλεκτρολογικοφ
δικτφου του κτθρίου, κρίνεται απαραίτθτθ θ διενζργεια των κάτωκι εργαςιϊν και επεμβάςεων επί του
υπάρχοντοσ δικτφου, ωσ περιγράφονται αναλυτικά κατωτζρω:
-Επιςκευι δζκα ςτεγανϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου «ςκαφάκι», με προςτατευτικό κάλυμμα,
μικουσ 1,20 m, και δφο (2) λαμπτιρεσ LED το κακζνα.
-Επιςκευι πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ πίνακα, ςτεγανοφ και επανατοποκζτθςθ του ςε νζα κζςθ,
ςτθν ςκάλα προσ το υπόγειο του κτθρίου, για τον ζλεγχο τθσ αντλίασ νεροφ.
-Αποκατάςταςθ βλάβθσ δφο (2) θλεκτρικϊν γραμμϊν οι οποίεσ οδεφουν από τον κεντρικό πίνακα
του κτθρίου προσ τθν αίκουςα τθσ γραμματείασ και επιςκευι δφο (2) εξωτερικϊν πριηϊν ςοφκο.
-Εγκατάςταςθ θλεκτρικισ γραμμισ για τθν ςφνδεςθ βυκιηόμενθσ αντλίασ νεροφ
-Επιςκευι 12 τεμαχίων λαμπτιρων Ε27 LED ςτισ τουαλζτεσ
-Εγκατάςταςθ 2 προβολζων LED 20V
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
παράςχει πιςτοποίθςθ και εγγφθςθ των υπό προμικεια ειδϊν.
Όλεσ οι τροποποιιςεισ και προςκικεσ που κα πραγματοποιθκοφν ςτισ ανωτζρω υφιςτάμενεσ
θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ, πρζπει να υλοποιθκοφν με βάςθ τισ απαιτιςεισ του Ελλθνικοφ Προτφπου
ΕΛΟΤ HD 384, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Υ.Α. υπ’ αρικ. Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470 Β’). Είναι
επίςθσ ςε ιςχφ και πρζπει να εφαρμόηονται ο Ν.4483/1965 (ΦΕΚ 118 Α’) όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει ςιμερα, θ Κ.Υ.Α. υπ’ αρικ. ΦΑ’ 50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222 Β’) και θ Υ.Α. υπ’ αρικ. 999/2007
(ΦΕΚ 57 Β’) και το Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141 Α’) «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων και βακμίδων επαγγελματικϊν
προςόντων για τθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθσ εκτζλεςθσ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και
λειτουργίασ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων και προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ
αυτισ από φυςικά πρόςωπα».
Για τθν επιτζλεςθ του ανωτζρω ζργου, ο διενεργϊν τισ θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ οφείλει να διακζτει
αντίςτοιχθ άδεια ι βεβαίωςθ αναγγελίασ και να εκτελεί τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ με τρόπο ϊςτε οι
θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ να παρζχουν το απαιτοφμενο επίπεδο αςφάλειασ και ποιότθτασ,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθσ υ.α. 3046/304/1989 «Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ» (Δϋ 59).
Ενδεικτικά:
1. Για όλεσ τισ ειδικότθτεσ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων: τθν Οδθγία 2006/95/ΕΚ «Εξοπλιςμόσ
χαμθλισ τάςθσ», το Ελλθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ»
και τον Κανονιςμό Εςωτερικϊν Ηλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων (Κ.Ε.Η.Ε.) (μόνο για τισ περιπτϊςεισ
που ο Κανονιςμόσ ζχει εφαρμογι).
2. Για τθν Αϋ Ειδικότθτα: τθν υ.α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 «Αντικατάςταςθ του ιςχφοντοσ
Κανονιςμοφ Εςωτερικϊν Ηλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και
άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ» (Βϋ 470), τθν κ.υ.α. Φ.Αϋ 50/12081/642/26.7.2006 «Θζματα αςφάλειασ
των Εςωτερικϊν Ηλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων (Ε.Η.Ε.) Κακιζρωςθ υποχρζωςθσ εγκατάςταςθσ
διατάξεων διαφορετικοφ ρεφματοσ και καταςκευισ κεμελιακισ γείωςθσ» (Βϋ 1222), τθν υ.α.
Φ.50/503/168/19.4.2011 «Τροποποίθςθ τθσ υπ. αρικμ. 115239/ 25702/ 3627 τθσ 21 Δεκ. 1965/11
Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Βϋ 8) απόφαςθσ του Υπουργοφ Βιομθχανίασ «Περί ερμθνείασ των διατάξεων του
Νόμου 4483/1965» (Βϋ 844) και τον ν. 4483/ 1965 «Περί καταργιςεωσ του υποχρεωτικοφ
Κρατικοφ Ελζγχου των εςωτερικϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και άλλων τινϊν διατάξεων» (Αϋ
118), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν διενεργείται ζλεγχοσ και ςυντάςςεται, εντόσ ενόσ (1) μθνόσ, από
τον αδειοφχο ι από πρόςωπο που ζχει το δικαίωμα αυτό, υπεφκυνθ διλωςθ καλισ εκτζλεςθσ, το

περιεχόμενο τθσ οποίασ ορίηεται ςτο Παράρτθμα Γ του Π.Δ. 108/2013, θ οποία παραδίδεται ςτον
ιδιοκτιτθ τθσ εγκατάςταςθσ και καταχωρείται, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του
ν. 3982/2011 και του άρκρου 2 του ν. 4483/1965, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Ο θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ που αντικακίςταται κα διαχειρίηεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ περιβαλλοντικζσ
διατάξεισ ωσ Α.Η.Η.Ε. και κα παραδίδεται ςε αδειοδοτθμζνουσ φορείσ διαχείριςθσ.

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 20η-04-2022. 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/1591/12-04-2022
«Αποκατάςταςη βλαβϊν ςτισ ηλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ του κτηρίου του τμήματοσ
Εθνομουςικολογίασ του Ι.Π. 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,
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 (εναλλακτικά, ο ςυμμετζχων δφναται να χρθςιμοποιιςει δικό του
ζντυπο).

Η Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνου
τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν
MARIA
PAPAVLASOPOUL
OU
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Μαρία Παπαβλαςοποφλου

Εςωτερικι Διανομι.:
-Αντιπρφτανθσ Διοικθτικϊν Υποκζςεων
& Προγραμματιςμοφ

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/1591/12-04-2022 Πρόςκληςησ Τποβολήσ
Προςφορϊν, προςφζρω για τισ εργαςίεσ:
«Αποκατάςταςη βλαβϊν ςτισ ηλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ του κτηρίου του τμήματοσ
Εθνομουςικολογίασ του Ι.Π. ςτο Ληξοφρι»

το ποςό των:

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

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

O Προςφζρων
(Τπογραφή / φραγίδα)

