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Αναρτητζο ςτο ΚΗΜΔΗΣ
(με μζριμνα τησ ΔΤΥ)

Κζρκυρα, 23-11-2022
Αρ. πρωτ.: ΔΣΤ/4680/Φ.6-22/ΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νςθ
Πλθρ.
Σθλζφωνο
E-mail

: Ι. Θεοτόκθ 72, 49132
: Μ. Βλάςςθ
: 26610- 87656
: m.vlassi@ionio.gr
dty@ionio.gr

Προσ:

1. «ΛΟΤΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ»
loukasvaggelis@gmail.com
2. «ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΣΟ ΔΗΜΗΣΡΗ»
dim.markadonatos@gmail.com
3. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΠΟΣΟΛΗ αποκλειςτικά ΜΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Για τθν ανάκεςθ του ζργου «Προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικϊν μονάδων (split
unit) ςτα κτιρια του Ι.Π.»

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι
Διαδικαςία
Τπθρεςίασ:

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

υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ

Η από 14-10-2022 Απόφαςθ του Πρυτανικοφ υμβουλίου (7θ
υνεδρίαςθ/ΘΗΔ:ΔΟΔ 2, παρ. Β)
Προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικϊν μονάδων (split
unit) ςτα κτιρια του Ι.Π.
39717000-1 «Ανεμιςτιρεσ και ςυςκευζσ κλιματιςμοφ»,
45331200-8 «Εργαςίεσ εγκαταςτάςεων αεριςμοφ και
κλιματιςμοφ»
7.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)

Χρθματοδότθςθ:

Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ οικ. ζτουσ 2022

Κριτιριο επιλογισ του αναδόχου
(=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ):

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

Σίτλοσ Τπθρεςίασ:
CPV:

Καταλθκτικι προκεςμία κατάκεςθσ των
30-11-2022 και ϊρα 14:00
προςφορϊν:
Κατάκεςθ ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Σόποσ και τρόποσ κατάκεςθσ
Ι. Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα
προςφορϊν:
Σθλ: 26610-87609
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ
Β1. Αντικείμενο – Προχπολογιςμόσ
Σο Ιόνιο Πανεπιςτιμιο κα προβεί ςτθν προμικεια και αντικατάςταςθ κλιματιςτικϊν
μονάδων ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, όπωσ ζχουν διαμορφωκεί ζωσ ςιμερα
βάςει διαπιςτωκζντων βλαβϊν και ςχετικϊν αιτθμάτων χρθςτϊν.
υνοπτικά διαπιςτϊνεται ότι απαιτοφνται ανά νθςί τα κάτωκι:
1. ΚΕΡΚΤΡΑ
Α. κλιματιςτικι μονάδα (split unit) 12.000 btu Σεμ. 2
Γ. κλιματιςτικι μονάδα (split unit) 18.000 btu Σεμ. 1
Δ. κλιματιςτικι μονάδα (split unit) 24.000 btu Σεμ. 1
φνολο τζςςερα (4) κλιματιςτικά (split units).
2. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Α. κλιματιςτικι μονάδα (split unit) 24.000btu Σεμ. 1
Αναλυτικότερα:
ΚΕΡΚΤΡΑ
Α. Κτιριο ΑΚΛΗΠΙΟ ςτο πρϊθν ΨΝΚ
1. τθν αίκουςα Α1 του ιςογείου (καμπίνεσ διερμθνείασ), μία (1) κλιματιςτικι μονάδα (split
unit) 12.000btu
Β. Κτιριο ΓΑΛΗΝΟ ςτο πρϊθν ΨΝΚ
1. το γραφείο υποςτιριξθσ φοιτθτϊν (δομι ψυχοκεραπείασ) ςτο ιςόγειο, μία (1)
κλιματιςτικι μονάδα (split unit) 12.000btu.
Γ. Κτιριο Ανακτόρων
2. τθν αίκουςα του κόμβου (ιςόγειο), μία (1) κλιματιςτικι μονάδα (split unit) 18.000btu
Δ. Κτιριο Ιονίου Ακαδθμίασ
1. τθν αίκουςα του κόμβου (υπόγειο δεξιά), μία (1) κλιματιςτικι μονάδα (split unit)
24.000btu
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Κτιριο Σμιματοσ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. το Εργαςτιριο δικτφων, μία (1) κλιματιςτικι μονάδα (split unit) 24.000btu.
Η ανωτζρω, κλιματιςτική μονάδα (split unit) 24.000btu θα αντικαταςτήςει υπάρχουςα
μονάδα, τησ οποίασ η επιςκευή δεν είναι δυνατή, ωσ εκ τοφτου υπάρχουν οι υποδομζσ τησ
εγκατάςταςήσ του.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
Περιλαμβάνονται:
-Προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικισ μονάδασ ςυμπεριλαμβανομζνων των
απαραίτητων οικοδομικών εργαςιών αποκατάςταςησ (οι εξωτερικοί τοίχοι ςτα κτιρια του
πρϊθν ΨΝΚ ζχουν πλάτοσ τουλάχιςτον 50cm)
-Εγκατάςταςθ δικτφου μονωμζνων ψυκτικϊν χαλκοςωλινων ςφνδεςθσ εξωτερικισ –
εςωτερικισ μονάδασ
-Ηλεκτρικι παροχι και ςφνδεςθ τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ μονάδασ από/ςτον
υπάρχοντα θλεκτρικό πίνακα
-Εγκατάςταςθ δικτφου ςωλινων αποχζτευςθσ ςυμπυκνωμάτων, το οποίο κα τοποκετθκεί
εντόσ πλαςτικοφ καναλιοφ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ:
Κάκε κλιματιςτικι μονάδα διαιροφμενου τφπου (split unit) κα αποτελείται από δφο
τμιματα από τα οποία το ζνα, που κα φζρει το ψυκτικό ςτοιχείο και τον ανεμιςτιρα
(Evaporator), κα βρίςκεται μζςα ςτον κλιματιηόμενο χϊρο, και το άλλο, που κα φζρει τον
ςυμπιεςτι και τον αερόψυκτο ςυμπυκνωτι (Condensing unit), κα εγκαταςτακεί εξωτερικά.
Σα δφο τμιματα κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ μόνο με τισ ςωλθνϊςεισ του ψυκτικοφ μζςου
και τισ θλεκτρικζσ γραμμζσ.
Η εςωτερικι μονάδα κα περιλαμβάνει :
Σον ανεμιςτιρα με τον θλεκτροκινθτιρα του, τριϊν τουλάχιςτον ταχυτιτων, ακόρυβθσ
λειτουργίασ.
Σο ψυκτικό ςτοιχείο, με λεκάνθ ςυγκζντρωςθσ των ςυμπυκνοφμενων υδρατμϊν πάνω ςε
αυτό κατά τθ κερινι λειτουργία.
Φίλτρο αζρα, πλενόμενου τφπου.
Κζλυφοσ που περιζχει όλα τα παραπάνω, καλαίςκθτθσ εμφάνιςθσ, μεταλλικό ι πλαςτικό.
Η εςωτερικι μονάδα κα είναι κατάλλθλθ για επίτοιχθ ι επιδαπζδια εγκατάςταςθ,
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ επίβλεψθσ.
Η εξωτερικι μονάδα κα περιλαμβάνει :
Σον ςυμπιεςτι, ψυκτικοφ μζςου R32 με τον θλεκτροκινθτιρα του.
Σον αερόψυκτο ςυμπυκνωτι με τον αξονικό ανεμιςτιρα με τον θλεκτροκινθτιρα του.
Δοχείο ςυλλογισ υγροφ ψυκτικοφ μζςου.
ωλθνϊςεισ ψυκτικοφ μζςου με τα εξαρτιματά τουσ.
Κζλυφοσ που περιζχει όλα τα παραπάνω, από ιςχυρό χαλυβδοζλαςμα με βαφι ανκεκτικι
ςε διάβρωςθ κάτω από ςυνκικεσ υπαίκρου, με ανοίγματα αεριςμοφ.
Η μονάδα υπαίκρου κα είναι μικρϊν ςχετικά διαςτάςεων και κατάλλθλθ για τοποκζτθςθ
είτε πάνω ςτο δάπεδο είτε ςτον τοίχο ςε ειδικζσ βάςεισ.
Οι θλεκτροκινθτιρεσ κα είναι ςτεγανοφ τφπου.
Οι ςωλθνϊςεισ μεταξφ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ τμιματοσ κάκε μονάδασ κα είναι
χάλκινεσ και μονωμζνεσ ςε όλο το μικοσ τουσ.
Κάκε μονάδα κα περιλαμβάνει τα εξισ όργανα ελζγχου:
-Διακόπτθ τριϊν ταχυτιτων, του ανεμιςτιρα του ψυκτικοφ ςτοιχείου.
-Επιλογικό διακόπτθ για κζρμανςθ - ψφξθ
-λειτουργία ανεμιςτιρα μόνο
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-OFF
-Θερμοςτάτθ για τθ ρφκμιςθ τθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ κζρουσ ι χειμϊνα.
Σα παραπάνω όργανα κα βρίςκονται, είτε πάνω ςτο κζλυφοσ τθσ εςωτερικισ μονάδασ, είτε
ςε remote control.
τθν εγκατάςταςθ των μονάδων περιλαμβάνονται :
-Η εγκατάςταςθ τθσ εςωτερικισ μονάδασ με ςτθρίγματα πάνω ςτον τοίχο (επίτοιχθσ).
-Η εγκατάςταςθ τθσ εξωτερικισ μονάδασ (Condensing unit), πάνω ςε μεταλλικι βάςθ τφπου
(Π) ι ςε βάςεισ επί τοίχου τφπου (Γ) .
-Η εγκατάςταςθ των καλωδιϊςεων των ψυκτικϊν κυκλωμάτων μεταξφ εςωτερικισ και
εξωτερικισ μονάδασ, και θ μόνωςι τουσ.
-Η θλεκτρικι ςφνδεςθ τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ μονάδασ.
-Η πλιρωςθ του ςυγκροτιματοσ με πλιρθ φόρτο ψυκτικοφ μζςου και ειδικοφ λιπαντικοφ
ελαίου (χαμθλϊν κερμοκραςιϊν).
-Οι δοκιμζσ και οι ρυκμίςεισ, για παράδοςθ ςε κανονικι λειτουργία.
Επιπλζον πρζπει να ιςχφουν:
1. Η κατθγορία ενεργειακισ απόδοςθσ τουλάχιςτον Α++
2. Ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ (ςυνφ) να μθν είναι μικρότεροσ του 0,95.
3. Θα προτιμθκοφν τα κλιματιςτικά με το μεγαλφτερο ςυντελεςτι EER ο οποίοσ κα πρζπει
να αναφζρεται ςτθν προςφορά.
4.Η μζγιςτθ ςτάκμθ κορφβου τθσ εςωτερικισ μονάδασ ςτθν υψθλι ταχφτθτα ανεμιςτιρα
να είναι μικρότερθ ι ίςθ με 45dBA.
5.Να ζχουν ανακλινόμενεσ περςίδεσ για ομοιόμορφθ ανακατανομι του αζρα.
6.Να ζχουν τθλεχειριςτιριο
Στο κόςτοσ ζχει ςυνυπολογιςθεί η διαφορετική κάθε φορά ςυνθήκη οικοδομικών εργαςιών
εγκατάςταςησ.
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 εγγυάται τθν καλι λειτουργία για ζνα ζτοσ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα που διακζτουν το εκ τθσ
νομοκεςίασ απαιτοφμενο τεχνικό προςωπικό και ειδικότερα, κατόχουσ τθσ αντίςτοιχθσ
άδειασ ι βεβαίωςθσ αναγγελίασ και πιςτοποιθτικό του άρκρου 4 του Κανονιςμοφ 303/2008
τθσ Επιτροπισ τθσ ΕΕ, κατά τισ διατάξεισ του ΠΔ 1/2013 (ΦΕΚ3/Α/2013).
Σο απαιτοφμενο προςωπικό, που κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ επιςκευισ, κα διακζτει τισ
ανάλογεσ άδειεσ που βρίςκονται ςε ιςχφ και ορίηονται από τθν ελλθνικι νομοκεςία *Ν.
3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011), ΠΔ 1 (ΦΕΚ3/Α/2013), Τ.Α. Αρικμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)
(ΦΕΚ1750/Β/2013), Τ.Α. Αρικμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ) (ΦΕΚ1447/Β/2013)+.
Η προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ, από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςτον ανάδοχο.
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Β2. Αξιολόγθςθ προςφορϊν.
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν.
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.
Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται
ςτενά με τθν ανακζτουςα αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε
παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
2. Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ τθσ τιρθςθσ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των
υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που
προκλθκεί ςε τρίτουσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
3. ε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο
οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει
ςτθν Τπθρεςία, τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
4. Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον ανάδοχο ςε οποιοδιποτε τρίτο των υποχρεϊςεων και
δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ μεταξφ αυτοφ και τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Δ. ΟΡΟΙ ΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
1.Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, διαφορετικά κα
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
2.Επιπλζον θ προςφορά κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ.
3.Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μόνο ςε Ευρϊ. Προςφορζσ ςε οποιαδιποτε άλλο νόμιςμα
εκτόσ από το ευρϊ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
4.Εναλλακτικζσ Προςφορζσ δεν επιτρζπονται. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται
ωσ απαράδεκτεσ.
5.Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
6.Προςφορζσ που κα υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε
τρόπο εκπρόκεςμα, δε κα αξιολογθκοφν.
7.Όλεσ οι εμπρόκεςμεσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από τθ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν.
8.Η ςφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
9.Η ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από
οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), δθλ. ςτον υποψιφιο που
κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι και το προςφερόμενο είδοσ κα καλφπτει τισ ωσ άνω
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ.
10.Οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ κα επιβαρφνει το Δθμόςιο,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
11.Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν
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12.Αρμόδια για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που απορρζει από τθν παροφςα ι από
τθν ςφμβαςθ που κα ςυνταχκεί ςε εκτζλεςθ αυτισ, είναι τα δικαςτιρια του Νομοφ
Κζρκυρασ.
Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι ςυμμετζχοντεσ δφνανται να κατακζςουν φάκελο προςφοράσ (ςυμπληρώνοντασ το
αντίςτοιχο ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ωσ επιςυνάπτεται) για τμιμα ι το
ςφνολο τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ ωσ κάτωκι:
-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: «Προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικϊν μονάδων (split unit) ςτα
κτιρια του Ι.Π.» ςτθν Κζρκυρα.
-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: «Προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικϊν μονάδων (split unit) ςτα
κτιρια του Ι. Π.» ςτθν Κεφαλονιά (Αργοςτόλι).
-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: «Προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικϊν μονάδων (split unit) ςτα
κτιρια του Ι. Π.» ςτθν Κζρκυρα και Κεφαλονιά (Αργοςτόλι).
Ο ενδιαφερόμενοσ για να λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ πρζπει να
κατακζςει ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά μζχρι 30θ-11-2022 και ϊρα 14:00. 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 (υποψιφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυςικοφ προςώπου ή Επωνυμία νομικοφ προςώπου, Ταχυδρομική διεφθυνςη,
Τηλζφωνο, Αριθμόσ τηλεομοιοτυπίασ και διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
Διεφκυνςθ υποβολισ και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ:
ΠΡΟ:
Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Ιωάννου Θεοτόκθ 72, 49132, Κζρκυρα
ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ για τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ με Α.Π.:
ΔΣΤ/4680/23-11-2022 για τθν: «Προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικϊν
μονάδων (split unit) ςτα κτιρια του Ι.Π.»

ΠΡΟΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςκεί από τθν Σαχυδρομικι Τπθρεςία & το
Πρωτόκολλο.

Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ (κυρίωσ φάκελοσ), τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν
προςφορά ςτοιχεία. υγκεκριμζνα ο ςυμμετζχων, κα πρζπει να υποβάλλει τα κάτωκι:
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Α. Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ:
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ»
Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ περιλαμβάνει:
i) Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ
κα δθλϊνει ότι:
α) Ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ρθτά και
ανεπιφφλακτα.
β) Διακζτει το αναγκαίο προςωπικό με τα απαιτοφμενα από τισ ςχετικζσ διατάξεισ
επαγγελματικά προςόντα, τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικι εξειδίκευςθ και ςε ικανό
αρικμό, κακϊσ επίςθσ τα απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό, ϊςτε να πλθροφνται οι
προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για το ςκοπό αυτό και για τθν παροχι των
ηθτοφμενων υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
ii) Αντίγραφα αδειϊν και υπεφκυνθ διλωςθ, ωσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΘΕΗ
ΤΜΒΑΗ», ιτοι:
1. Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα:
 τθν 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.., κακϊσ και ο Διευκφνων φμβουλοσ, όταν το
νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.,
- Οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Ε.Π.Ε.
 τθν περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν
επιτθδευματία από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία.
 τθν 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.
2. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ του οικονομικοφ
φορζα τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ,
αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ
νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να
προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα
υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου
διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
3. Τπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ότι δεν
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παρ.1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16 (παρ.
3 του άρκρου 8 «Λόγοι Αποκλειςμοφ»). Η διλωςθ αυτι μπορεί να γίνεται από
νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα (ωσ προκφπτει από το πρακτικό
εκπροςϊπθςθσ) για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του
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4.

5.

6.



οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό
εκπροςϊπθςισ του κατάτο χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ
ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί
τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ του οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.
Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ του οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα χωρίσ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ περί:
Μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ των περιπτϊςεων α και β τθσ παρ. 3 του
άρκρου 8 «Λόγοι αποκλειςμοφ» τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
Μθ επιβολισ αποκλειςμοφ του από τθ ςυμμετοχι ςε εν εξελίξει και μελλοντικζσ
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Ν.4412/16, άρκρο 74 (Αποκλειςμόσ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ.

Σα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:
(Α) Σα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παρ. 4 και 5, εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο
υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθ υποβολι τουσ.
(Β) Σα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παρ. 1 και 2, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ
αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων
εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι τουσ.
(Γ) Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
2. φραγιςμζνοσ φάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ
Η υποβολι προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο προςφζρων γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ
εκτζλεςθσ του ζργου.

Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνου
τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
MARIA
PAPAVLASOPOULOU

Digitally signed by MARIA
PAPAVLASOPOULOU
Date: 2022.11.23 13:45:55
+02'00'

Μαρία Παπαβλαςοποφλου
Ες. Διαν:
-Αντιπρφτανθσ Oικονομικϊν, Διοικθτικϊν Τποκζςεων
& Προγραμματιςμοφ
-Δ/νςθ Οικονομικισ Διαχ/ςθσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ
τοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ
όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/4680/23-11-2022 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν,
προςφζρω για τθν: «Προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικϊν μονάδων (split unit) ςτα
κτιρια του Ι.Π.» ςτθν Κζρκυρα.
ΚΕΡΚΤΡΑ

Α/Α

1

2

3

4

Είδοσ
Προμικεια και εγκατάςταςθ
Κλιματιςτικοφ 12.000 BTU, ςτο
κτιριο ΑΚΛΗΠΙΟ
Προμικεια και εγκατάςταςθ
Κλιματιςτικοφ 12.000 BTU, ςτο
κτιριο ΓΑΛΗΝΟ
Προμικεια και εγκατάςταςθ
Κλιματιςτικοφ 18.000 BTU, ςτο
κτιριο ΑΝΑΚΣΟΡΑ
Προμικεια και εγκατάςταςθ
Κλιματιςτικοφ 24.000 BTU, ςτο
κτιριο Ι. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΤΝΟΛΟ

Ποςότθτα
(τεμάχιο)

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΕΝΟ
ΚΟΣΟ
(ςυμπ/νου ΦΠΑ) €

1

917,60

1

1.041,60

1

1.661,60

1

2.102,00

Σιμι
Προςφοράσ
(ςυμπ/νου
ΦΠΑ) €

5.722,80

Ο Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

(ΑΡΓΟΣΟΛΙ)

τοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ
όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/4680/23-11-2022 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν,
προςφζρω για τθν: «Προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικϊν μονάδων (split unit) ςτα
κτιρια του Ι.Π.» ςτθν Κεφαλονιά (Αργοςτόλι).
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ)

Α/Α

Είδοσ

1

Προμικεια και εγκατάςταςθ
Κλιματιςτικοφ 24.000 BTU, ςτο
κτιριο ΣΨΜΕ
ΤΝΟΛΟ

Ποςότθτα
(τεμάχιο)

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΕΝΟ
ΚΟΣΟ
(ςυμπ/νου ΦΠΑ) €

1

1.277,20

Σιμι
Προςφοράσ
(ςυμπ/νου
ΦΠΑ) €

1.277,20

Ο Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ

ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ)
τοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ
όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/4680/23-11-2022 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν,
προςφζρω για τθν: «Προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικϊν μονάδων (split unit) ςτα
κτιρια του Ι.Π.» ςτθν Κζρκυρα και Κεφαλονιά (Αργοςτόλι).

ΚΕΡΚΤΡΑ

Α/Α

1

2

3

4

Είδοσ
Προμικεια και εγκατάςταςθ
Κλιματιςτικοφ 12.000 BTU, ςτο
κτιριο ΑΚΛΗΠΙΟ
Προμικεια και εγκατάςταςθ
Κλιματιςτικοφ 12.000 BTU, ςτο
κτιριο ΓΑΛΗΝΟ
Προμικεια και εγκατάςταςθ
Κλιματιςτικοφ 18.000 BTU, ςτο
κτιριο ΑΝΑΚΣΟΡΑ
Προμικεια και εγκατάςταςθ
Κλιματιςτικοφ 24.000 BTU, ςτο
κτιριο Ι. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΤΝΟΛΟ

Ποςότθτα
(τεμάχιο)

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΕΝΟ
ΚΟΣΟ
(ςυμπ/νου ΦΠΑ) €

1

917,60

1

1.041,60

1

1.661,60

1

2.102,00

5.722,80

Σιμι
Προςφοράσ
(ςυμπ/νου
ΦΠΑ) €
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ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ)

Α/Α

Είδοσ

1

Προμικεια και εγκατάςταςθ
Κλιματιςτικοφ 24.000 BTU, ςτο
κτιριο ΣΨΜΕ
ΤΝΟΛΟ

Ποςότθτα
(τεμάχιο)

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΕΝΟ
ΚΟΣΟ
(ςυμπ/νου ΦΠΑ) €

1

1.277,20

Σιμι
Προςφοράσ
(ςυμπ/νου
ΦΠΑ) €

1.277,20

Ο Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)

