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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κέρκυρα,29/9/2022
Αρ. Πρωτ. 3888

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Προς:

Πληροφ.: Ν. Αναστασίου
Τηλ.: 26610-87339

1. Κατσαρός Αλέξανδρου
Περικλής Κ σία οε, email:
rex1932@otenet.gr

Ε-mail: nick@ionio.gr

2. Corfu Palace Management,
email: sales@corfupalace.com
3.Sartz M.I.K.E., email:
cateringstarz@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση

Τύπος Προμήθειας:

Προμήθεια Υπηρεσιών

Τίτλος Προμήθειας:

Προμήθεια Παροχής Γευμάτων

CPV:

55320000-9 «Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων»
4.500,22€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (13%)

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη
(125 άτομα)
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου έτους
2022

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

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με
τα τεχνικά χαρακτηριστικά)

Καταληκτική
προσφορών:

Προθεσμία

κατάθεσης

των 5/10/2022 και ώρα 11:00

22PROC011331588 2022-09-29
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:

Η προσφορά θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στις εξής ηλ.
Διευθύνσεις: nick@ionio.gr ή θα κατατεθεί στο κτήριο
της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου
Πανεπιστημίου ( Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49132) με την
ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3888/299-2022 πρόσκληση, με το παρακάτω περιεχόμενο:
«Στοιχεία του υποψήφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………..
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………
Διεύθυνση:…………………………………………………….
Αριθμό τηλεφώνου:…………………………………………..
Για την «Προμήθεια …………………………………..»

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Β1.Αντικείμενο Προμήθειας
Σύντομη περιγραφή
Στα πλαίσια του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 1921 Οκτωβρίου 2022, θα παρατεθεί δείπνο, τη Τετάρτη 19 Οκτωβρίου. Στο δείπνο θα παρευρεθούν μέλη της
επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής, οι ομιλητές και οι χορηγοί του Συνεδρίου.
Β2. Τεχνικές προδιαγραφές-Ειδικές Υποχρεώσεις Προμηθευτή.
Τεχνικές προδιαγραφές / Ενδεικτικός Π/Υ:
α/α
Είδος

Είδος
Προμήθειας

1
Υπηρεσίες
Παροχής
Γευμάτων 1

Σύνολο

1

Χαρακτηριστικά Μονάδα Ποσότητα
μέτρησης

3 επιλογές
ορεκτικού
3 επιλογές
κυρίως πιάτου(
2 επιλογές
κρεατικών και 1
χορτοφαγική )
Επιδόρπιο (2
επιλογές)

άτομα

Αξία
χωρίς
ΦΠΑ
(ανα
άτομο)
31,86€

ΦΠΑ
13%

Αξία με
ΦΠΑ

4,14€

36,00€

3.982,50€

517,72€

4.500,22€

125

Τα ποτά συμπεριλαμβάνονται στη προσφερόμενη τιμή και θα παρέχονται χωρίς περιορισμό στην ποσότητα.
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Γ. Όροι της Διαδικασίας Προμήθειας
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών.
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.
Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και 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.
Προσφορά η οποία δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα,
δε θα αξιολογηθούν.
Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως αναφέρονται.
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.
Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
H παράδοση των ειδών και η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνει ύστερα από επικοινωνία με το Τμήμα
Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, την ημέρα πραγματοποίησης του
δείπνου, Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022.
Το Δείπνο θα δοθεί στο χώρο του αναδόχου
Τόπος και διεύθυνση παράδοσης:

Τα έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης στους χώρους εγκατάστασης επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
15. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ θα επιβαρύνει το Δημόσιο, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
16. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών
(ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).
17. 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.
18. Η επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί
σε εκτέλεση αυτής, υπόκειται σε δικαστική προστασία ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου της
έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 127 του Ν.
4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021).
19. Η κατάθεση των οικονομικών προσφορών θα πρέπει να γίνει έως την 05/10/2022 και ώρα 11:00. Στοιχεία
επικοινωνίας για πληροφορίες: Πρ. Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου,
κ.Νίκος Αναστασίου email: nick@ionio.gr, Τηλ.: 2661087339
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:
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: ………………………………………………………………………….…
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ……………… / ……….…………….
Διεύθυνση: ……………………………………..………………………………………
Αριθμό τηλεφώνου: ……..………………………………..
e-mail: ……………………….……………………………

Για την: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(ΑΡ.ΠΡΩΤ.3888/29-09-22)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα της κατάθεσης των προσφορών: 05/10/2022 και ώρα 11:00.
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:
Κεντρικό Πρωτόκολλο 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),
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.
(υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:…………………………………………………………………………………………

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………………………………..................

Διεύθυνση:…………………………………………………………………………………………

Αριθμό τηλεφώνου:……………………………………………………………………………….

e-mail:………………………………………………………………………………………………

Σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. …../…./…. Πρόσκληση υποβολής προσφορών, προσφέρω για την:
«Προμήθεια ……………………………………………………………….»:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Είδος

Είδος προς
προμήθεια (CPV)

1
Σύνολο

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος
χωρίς
ΦΠΑ

Σύνολο
χωρίς
ΦΠΑ

Σύνολο
ΦΠΑ (€)

Συνολική
αξία με
ΦΠΑ
(€)

