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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
Η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό
για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 200.000,00 ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.).
Κωδικός CPV:[45233120-6]-(Έργα οδοποιίας) και Κωδικός NUTS: EL 624 (Λευκάδα )
και α/α συστήµατος: 71334.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών Ο∆ΟΠΟΙΙΑ µε προϋπολογισµό 161.248,24 € (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ως καταληκτική ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
η 16η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η
11:00 π.μ.
Ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η Απριλίου 2018,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00
π.µ.
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη τιµή και µε το σύστηµα µε επιµέρους
ποσοστά έκπτωσης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους, νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της Προσφοράς,
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης,
συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής
αυτής.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης
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www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr
(Προκηρύξεις).
Αρµόδιο όργανο για τις διαδικασίες προδικαστικής προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 03/04/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές
πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο
στις 12/04/2018.
Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ,
που είναι εγκατεστηµένα σε:
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 Σ∆Σ, 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,
2. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης,
3. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξι
ευρώ (3.226,00 €) και δεν γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος µικρότερο των εννέα (9) µηνών και 30
ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Απευθύνεται στο
φορέα κατασκευής του έργου, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.
Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης για την προσφορά είναι εννέα (9) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Οι προσφορές θα συντάσσονται στην Ελληνική
Γλώσσα.
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
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ522 του Π.∆.Ε. µε Κ.Ε. 016ΕΠ52200000.
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ι.Ν.

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ
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