Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.10.12 12:46:18
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ1Α046Ψ8ΝΨ-ΟΛΩ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:
«Ετήσια συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας κλιματιστικών μονάδων

κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΤΥ/4101/12-10-22
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 2021ΝΑ34600331 «Επισκευή, Διαρρύθμιση & Συντήρηση Κτιριακών Υποδομών και
Εγκαταστάσεων Ιονίου Πανεπιστημίου» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης
του ΥΠΑΙΘ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : 174146
CPV
: CPV50710000-5
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την παροχή της γενικής
Υπηρεσίας με τίτλο: «Ετήσια συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας κλιματιστικών
μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου», με εκτιμώμενη αξία 103.362,00 € πλέον Φ.Π.Α..
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά»
βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται
στα Παραρτήματα της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7η/11/2022, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 13:00 .
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11η/11/2022, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα
συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, ποσού 2.067,24 ευρώ , εφόσον υποβληθεί προσφορά για το σύνολο της σύμβασης. Σε
περίπτωση υποβολής για τμήμα ή τμήματα η εγγύηση συμμετοχής για κάθε τμήμα διαμορφώνεται
ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 1-ΚΕΡΚΥΡΑ:
ΤΜΗΜΑ 2-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ:
ΤΜΗΜΑ 3-ΛΕΥΚΑΔΑ:
ΤΜΗΜΑ 4-ΖΑΚΥΝΘΟΣ:
ΤΜΗΜΑ 5-ΑΘΗΝΑ:

1.754,40 €
96,00 €
25,84 €
187,80 €
3,20 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του
ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κέρκυρα, 12/10/2022
Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένου
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Φωτεινή Ηλία
Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ/Α’

Μαρία Παπαβλασοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α’
Εγκρίθηκε

(κατόπιν της από 30-09-2022 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου, 5η
συνεδρίαση ακαδ. Έτους 2022-2023 / ΘΗΔ: Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 1)1
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων
και Προγραμματισμού

Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Μακρής

1Του

αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν. 4412/2016).
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