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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κέρκυρα, 22/09/2022
Αρ. Πρ.: 3765/φ.1-22

ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δ/νση:
Τ.Κ.:
Πληροφορίες:
Αριθ. Τηλεφώνου:
e-mail:

Ιωάννου Θεοτόκη 72
49132, Κέρκυρα
Μιχάλης Θεριανός

ΠΡΟΣ: 1. ¨HELLECON SERVICES¨
2. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

26610-87654
mit@ionio.gr

2
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ (ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ Μ.Α.Π.):
4
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ Ι.Π.
5
ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
6
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7
Για την ανάθεση του έργου «Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας και Προστασίας τ ω ν κτηριακών
εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
8
9
10 Α. Πληροφοριακά στοιχεία
11
Αναθέτουσα Αρχή:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου:
Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)

Η με ΑΔΑ: ΨΘ4Υ46Ψ8ΝΨ-Φ7Φ (3733/20-09-2022) Απόφαση
Πρύτανη)

Τύπος Έργου:
Τίτλος Έργου:

Παροχή Υπηρεσιών
«Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας και Προστασίας τ ω ν
κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου»

CPV:

CPV:71317000-3 -Υπηρεσίες παροχής συμβουλών
σχετιζόμενες με τον έλεγχο και την προστασία από
κινδύνους

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

24.000,00 € (μη συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Τακτικός Προϋπολογισμός 2022, ΚΑΕ 0439 .

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου
(=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:
29/09/2022 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.
(Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να
κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
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ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να
περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το
αργότερο μέχρι):
Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών:
Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου
Πανεπιστημίου
Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
τηλ: 26610-87609, 87646
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί Μιχάλης Θεριανός
τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο Τηλ: 26610-87654, mit@ionio.gr
του διαγωνισμού:
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών – Προϋπολογισμός
Με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, επιθυμούμε να εξευρεθεί εταιρεία με τεκμηριωμένη εμπειρία σε υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης η οποία να δύναται να αναλάβει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών
για την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφαλείας και Προστασίας κτηριακών εγκαταστάσεων του
Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Αθήνα). Ειδικότερα, το
αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης θα περιλαμβάνει την εισήγηση για τις ακόλουθες
ενέργειες:

o Καταγραφή στοιχείων υφιστάμενων κτηρίων και υποδομών του Πανεπιστημίου και
ανάλυση των πιθανών κινδύνων και τις συνέπειες αυτών
o Εκπόνηση πλήρους Σχεδίου Ασφάλειας και Προστασίας βάσει του Νόμου 4777/2021
εστιάζοντας στην ενσωμάτωση σε αυτό του παρακάτω εξοπλισμού:

o
o
o
o

 Συστήματα παρακολούθησης/ επόπτευσης μέσω δικτύου καμερών (CCTV
System)
 Υποσύστημα Ελέγχου Πρόσβασης Θυρών με χρήση έξυπνων καρτών
(Access Control System - ACS)
 Γενικός Εξοπλισμός Ασφαλείας (π.χ. μπάρα ελέγχου πρόσβασης)
 Υποδομές (π.χ. Κατασκευή - Διαμόρφωση Οικίσκου Κέντρου Ελέγχου)
Ο παραπάνω εξοπλισμός δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα
προκύψουν έπειτα από τις προτάσεις της ανωτέρω αναζητούμενης εταιρείας, στις
κτηριακές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.
Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για τον εξοπλισμό που θα προτείνεται στο Σχέδιο
Ασφαλείας και Προστασίας.
Κοστολόγηση, με έρευνα αγοράς, του εκάστοτε εξοπλισμού που θα προτείνεται στο
Σχέδιο.
Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια του εξοπλισμού που θα
προδιαγράφεται στο Σχέδιο.
Εκπόνηση κανονισμού ελεγχόμενης πρόσβασης (βάσει του άρθρου 16 του Νόμου
4777/2021) που θα περιγράφει τις διάφορες διαθέσιμες εξουσιοδοτήσεις, τα κριτήρια
απόδοσης εξουσιοδοτήσεων πρόσβασης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις
υποχρεώσεις κατόχων καρτών ελεγχόμενης πρόσβασης προσώπων και οχημάτων, τις
διαδικασίες χορήγησης καρτών επισκεπτών, συνεργείων, κλπ.
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Το ως άνω έργο θα εκτελεστεί επίσης σύμφωνα και με την τεχνική περιγραφή εργασιών
(Παράρτημα Ι).
Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιο τεχνικό, σύμφωνα με τα
ισχύοντα επαγγελματικά δικαιώματα.
H συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 24.000,00 € (μη συμπ/νου ΦΠΑ)
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.
2.
3.

4.
5.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο ανάδοχος μπορεί να επισκεφθεί τους χώρους, έτσι ώστε να λάβει υπόψη του την κατάσταση
αυτών καθώς και των γενικών και ειδικών συνθηκών που επικρατούν στους χώρους, πριν από
την διαμόρφωση της προσφοράς του.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία, τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ αυτού και της αναθέτουσας αρχής.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου θα είναι από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της Απόφασης
Κατακύρωσης/Ανάθεσης και έως το αργότερο την 12η Δεκεμβρίου 2022.

Ε. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη αρμοδίως.
Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από
το Ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες
Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, δεν θα αξιολογηθούν
Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης για την ανάδειξη
αναδόχου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα
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9.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), δηλαδή στον υποψήφιο που θα προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή και η προσφερόμενη υπηρεσία θα καλύπτει τους όρους της πρόσκλησης.
10. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ θα επιβαρύνει το Δημόσιο, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία
11. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική
και φορολογική ενημερότητα, υπεύθυνες δηλώσεις).
12. 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.
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Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών και αφού προηγηθεί βεβαίωση των αρμόδιων Επιτροπών παραλαβής
περί εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες εισφορές, κρατήσεις καθώς και αυτές υπέρ τρίτων που
ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την
πηγή χρηματοδότησης.
ΣΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία. Συγκεκριμένα ο συμμετέχων, θα πρέπει να υποβάλλει τα κάτωθι:
Α. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
Ο φάκελος δικαιολογητικών που περιλαμβάνει:
1.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα
δηλώνει ότι:
α) Έλαβε πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και
ανεπιφύλακτα.
β) Διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό με τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις
επαγγελματικά προσόντα, την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό,
ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτό και για
την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης
Β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου περιέχεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
Οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν φάκελο προσφοράς (συμπληρώνοντας το αντίστοιχο
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ως επισυνάπτεται) της ανωτέρω υπηρεσίας.
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων
της παρούσας πρόσκλησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
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Ζ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την ανάθεση του έργου ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση οφείλει να
υποβάλει συνημμένα στην προσφορά του τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Για την απόδειξη ικανότητας/καταλληλότητας για την, ανωτέρω, υπηρεσία πρέπει ο
ανάδοχος να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2015, την οποία και θα καταθέσει
στο Φάκελο της Προσφοράς του.
2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν
οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (παρ. 3 του άρθρου 8 «Λόγοι
Αποκλεισμού»). Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνεται από νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού
φορέα (ως προκύπτει από το πρακτικό εκπροσώπησης) για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του
οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης.
6. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
περί:
 Μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των περιπτώσεων α και β της παρ. 3 του
άρθρου 8 «Λόγοι αποκλεισμού» της παρούσας πρόσκλησης.
 Μη επιβολής αποκλεισμού του από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16,
άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.
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Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 4 και 5, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από τη υποβολή τους.
Β) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 1 και 2, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης
σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την
ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
Γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών.

Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένου
της Μονάδος Ασφαλείας και Προστασίας

Μιχαήλ-Νικόλαος Σπ. Θεριανός

Εσωτερική Διανομή.:
-Πρύτανης
-Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
& Προγραμματισμού
-Δ.Τ.Υ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ Ω Ν ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ι. Εισαγωγικό πλαίσιο
Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, στην υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας τους,
αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω ανεπάρκειας υποδομών ασφαλείας και προστασίας των
πανεπιστημιακών χώρων (κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου). Σύμφωνα με το Νόμο 4777/2021
(άρθρο 12) καθορίζονται οι προδιαγραφές για το Σχέδιο Ασφάλειας και Προστασίας των
πανεπιστημίων. Πιο συγκεκριμένα, κάθε Πανεπιστημιακό ίδρυμα, με κριτήριο το μέγεθός του,
τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών και τη
διαβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του, δύναται να τοποθετήσει ηλεκτρονικά
και λοιπά συστήματα ασφάλειας που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων του. Το Σχέδιο Ασφαλείας και Προστασίας πρέπει να επικαιροποιείται
σύμφωνα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε πανεπιστημίου.
Τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα εφαρμόζουν τεχνικά ή άλλα αναγκαία μέτρα για την τήρηση της
τάξης και της ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς και για την προστασία της ζωής και
της σωματικής ακεραιότητας του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των
φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων - επισκεπτών και της ακίνητης και κινητής περιουσίας
των Πανεπιστημίων. Στο πλαίσιο, επομένως, εξασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας των
κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στις πόλεις που αυτό
λειτουργεί (Κέρκυρα, Λευκάδα, Αργοστόλι και Ληξούρι Κεφαλονιάς, Ζάκυνθος, Αθήνα).
Ζητάμε, λοιπόν, να καταρτιστεί το Σχέδιο Ασφαλείας και Προστασίας βάσει του οποίου θα
υλοποιηθούν παρεμβάσεις, που σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους (Νόμος 4777/2021) και
προδιαγραφές, θα καλύπτουν όλα τα θέματα που δύναται να διακινδυνεύσουν την ομαλή
λειτουργία του πανεπιστημίου.
.
Το Σχέδιο Ασφαλείας και Προστασίας που θα καταρτιστεί έχει ως στόχο τη προαγωγή κλίματος
ασφαλείας σε όλους τους χρήστες των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ο ελλιπής απαιτούμενος εξοπλισμός που δύναται να καταστήσει ασφαλή τη λειτουργία του
πανεπιστημιακού ιδρύματος δικαιολογείται από την έλλειψη Σχεδίου Ασφαλείας και
Προστασίας για αυτό. Με αποτέλεσμα να απαιτείται μια σειρά παρεμβάσεων, ο σχεδιασμός και
η υλοποίηση των οποίων θα επιτρέψουν την αναβάθμιση και τη λειτουργία ενός ασφαλούς
πανεπιστημιακού συγκροτήματος.
Στο Σχέδιο Ασφαλείας και Προστασίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα περιλαμβάνονται όλα τα
τεχνικά και άλλα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και
προστασίας.
Η υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας και Προστασίας κτηριακών εγκαταστάσεων του
Ιονίου Πανεπιστημίου» περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
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1) Αναλυτική καταγραφή και χαρτογράφηση περιουσιακών στοιχείων (οικόπεδα, κτίρια,
υποδομές) και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
2) Εκπόνηση πλήρους Σχεδίου Ασφάλειας και Προστασίας του Νόμου 4777/2021, με τα
συνοδευτικά παραρτήματα που προβλέπει (εξαιρουμένων των μελετών
πυροπροστασίας).
3) Εκπόνηση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και αναλυτικού προϋπολογισμού του
εξοπλισμού ασφαλείας που θα προτείνεται από το εν λόγω Σχέδιο Ασφαλείας και
Προστασίας.
4) Εκπόνηση Κανονισμού Ελεγχόμενης Πρόσβασης (άρθρο 16 Νόμου 4777/2021).
ΙΙ. Πλαίσιο Συνεργασίας
Τα κτίρια του Ιονίου Πανεπιστημίου χρησιμοποιούνται καθημερινά από μεγάλο αριθμό ατόμων
που αφορούν σε διοικητικό προσωπικό, φοιτητές, εκπαιδευτικό ή ερευνητικό προσωπικό,
καθώς και επισκέπτες. Το Ίδρυμα, θέλοντας να δημιουργήσει ένα κλίμα ασφαλείας βάσει των
παρεμβάσεων που επιτρέπει ο Νόμος 4777/2021, πρόκειται να υλοποιήσει παρεμβάσεις μέσω
του ολοκληρωμένου Σχεδίου Ασφαλείας και Προστασίας στα κτίρια και στον περιβάλλοντα
χώρο αυτών στις πόλεις που λειτουργεί. Πιο συγκεκριμένα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δύναται να
τοποθετήσει ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα ασφάλειας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους του σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.
Ως τέτοια συστήματα λογίζονται ιδίως:
α. μέσα επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι.,
β. ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στις
εισόδους εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων των Α.Ε.Ι.,
γ. μέσα ειδοποίησης άμεσου κινδύνου με φωτεινή ένδειξη και ηχητικά, όπως
συναγερμός και
δ. αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρμολόγησης.
Με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, επιθυμούμε να εξευρεθεί εταιρεία με τεκμηριωμένη εμπειρία σε υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης η οποία να δύναται να αναλάβει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών
για την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφαλείας και Προστασίας κτηριακών εγκαταστάσεων του
Ιονίου Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης θα περιλαμβάνει
την εισήγηση για τις ακόλουθες ενέργειες:

o Καταγραφή στοιχείων υφιστάμενων κτηρίων και υποδομών του Πανεπιστημίου και
ανάλυση των πιθανών κινδύνων και τις συνέπειες αυτών
o Εκπόνηση πλήρους Σχεδίου Ασφάλειας και Προστασίας βάσει του Νόμου 4777/2021
εστιάζοντας στην ενσωμάτωση σε αυτό του παρακάτω εξοπλισμού:

 Συστήματα παρακολούθησης/ επόπτευσης μέσω δικτύου καμερών (CCTV
System)
 Υποσύστημα Ελέγχου Πρόσβασης Θυρών με χρήση έξυπνων καρτών
(Access Control System - ACS)
 Γενικός Εξοπλισμός Ασφαλείας (π.χ. μπάρα ελέγχου πρόσβασης)
 Υποδομές (π.χ. Κατασκευή - Διαμόρφωση Οικίσκου Κέντρου Ελέγχου)
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Ο παραπάνω εξοπλισμός δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα
προκύψουν έπειτα από τις προτάσεις της ανωτέρω αναζητούμενης εταιρείας, στις
κτηριακές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.
o Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για τον εξοπλισμό που θα προτείνεται στο Σχέδιο
Ασφαλείας και Προστασίας.
o Κοστολόγηση, με έρευνα αγοράς, του εκάστοτε εξοπλισμού που θα προτείνεται στο
Σχέδιο.
o Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια του εξοπλισμού που θα
προδιαγράφεται στο Σχέδιο.
o Εκπόνηση κανονισμού ελεγχόμενης πρόσβασης (βάσει του άρθρου 16 του Νόμου
4777/2021) που θα περιγράφει τις διάφορες διαθέσιμες εξουσιοδοτήσεις, τα κριτήρια
απόδοσης εξουσιοδοτήσεων πρόσβασης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις
υποχρεώσεις κατόχων καρτών ελεγχόμενης πρόσβασης προσώπων και οχημάτων, τις
διαδικασίες χορήγησης καρτών επισκεπτών, συνεργείων, κλπ.
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Τα παραδοτέα της παρούσας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα αφορούν στην ανάλυση
των απαιτήσεων με στόχο την εκπόνηση του πλήρους Σχεδίου Ασφάλειας και Προστασίας των
κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ειδικότερα, τα παραδοτέα διαρθρώνονται στα εξής:

Παραδοτέο 1. Σχέδιο Αξιολόγησης Ασφάλειας
Το παρόν σχέδιο αποτελεί τη βάση για τη μετέπειτα εκπόνηση του Σχεδίου Ασφαλείας και
Προστασίας των κτηριακών υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Θα περιλαμβάνει την πλήρη
και εις βάθος αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς
και την ανάλυση των πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια των χρηστών του πανεπιστημίου.
Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο θα περιλαμβάνει τα εξής:





Αναλυτική καταγραφή και χαρτογράφηση περιουσιακών στοιχείων (οικόπεδα,
κτίρια, υποδομές),
Ανάλυση των πιθανών κινδύνων και εκτίμηση των συνεπειών
Πρωταρχική πρόταση μέτρων και διαδικασιών μετριασμού κινδύνων

Παραδοτέο 2. Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας και Προστασίας
Το παρόν παραδοτέο θα αφορά στην κατάρτιση του πλήρους Σχεδίου Ασφαλείας και
Προστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του άρθρου 12 του Νόμου 4777/2021.
Η εκπόνηση του Σχεδίου θα βασιστεί στα συμπεράσματα και στις προτάσεις του Σχεδίου
Αξιολόγησης Ασφαλείας (Παραδοτέο 1).
Πιο συγκεκριμένα, το Σχέδιο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:




Πρόταση συγκεκριμένων μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας και
Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού που θα προτείνει το Σχέδιο
Ασφαλείας και Προστασίας.

Παραδοτέο 3. Σχέδιο ενεργειών για προμήθεια εξοπλισμού
Έπειτα από την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφαλείας και Προστασίας των κτηριακών υποδομών
του Ιονίου Πανεπιστημίου θα καταρτιστεί σχέδιο με τις απαιτούμενες ενέργειες με στόχο την
προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού. Το σχέδιο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα
περιλαμβάνει:
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Κοστολόγηση, με έρευνα αγοράς, του εξοπλισμού που θα προτείνει το Σχέδιο
Ασφαλείας και Προστασίας.
Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια του εξοπλισμού που θα
προδιαγράφεται στο Σχέδιο.

Παραδοτέο 4. Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης
Στο πλαίσιο του παρόντος παραδοτέου θα εκπονηθεί ο κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης
στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου
Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 4777/2021. Ο κανονισμός θα περιγράφει
τις διάφορες διαθέσιμες εξουσιοδοτήσεις, τα κριτήρια απόδοσης εξουσιοδοτήσεων πρόσβασης,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις υποχρεώσεις κατόχων καρτών ελεγχόμενης πρόσβασης
προσώπων και οχημάτων, τις διαδικασίες χορήγησης καρτών επισκεπτών, συνεργείων, κλπ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η χρονική διάρκεια παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

22PROC011287878 2022-09-22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………………………………...
Διεύθυνση:……………………………………………………………………………….
Αριθμός τηλεφώνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ.: 3765/φ.1-22/22-09-2022, Πρόσκλησης
υποβολής προσφορών, προσφέρω για το έργο: «Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας και Προστασίας τ ω ν
κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου» την κάτωθι οικονομική προσφορά:
Περιγραφή

Προϋπολογισμός σε ευρώ €
(μη συμπ/νου ΦΠΑ)

Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας και Προστασίας
τ ω ν κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Παραδοτέα 1, 2, 3 & 4

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή / Σφραγίδα)
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