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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
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Αριθ. Πρωτ.: 10098/1830/ ΦΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη
δημοσίων συμβάσεων μελέτης ,με ανοιχτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016) για την
ανάθεση της Μελέτης: « Μελέτη Στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησιάς Πλατυστόμων» προϋπολογισμού
57.663,60 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
CPV): [7 1 3 2 2 0 0 0 - 1 ] - (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων Πολιτικού
Μηχανικού ), Κωδικός NUTS: EL 624 (Λευκάδα ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr (Προκηρύξεις) από
την οποία δύνανται να τα αναπαραγάγουν δωρεάν και με δική τους ευθύνη, εκτός από το έντυπο της
οικονομικής προσφοράς το οποίο παρέχεται αποκλειστικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Διοικητήριο, μέχρι την 17-03-2021.
Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο: 26453-60771, FAX: 2645-60765. Αρμόδιος υπάλληλος Θεόδωρος
Μανωλίτσης.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η « πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει
τιμής»
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18-03-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών)
στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Διοικητήριο Λευκάδας
–Λευκάδα Τ.Κ. 31100.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών και
είναι εγγεγραμμένα στο ΤΕΕ με εμπειρία που ορίζεται στην διακήρυξη και είναι εγκαταστημένα στην
Ελλάδα, ως εξής:
Τοπογραφικά
:
Π.Μ.>10 έτη
.Αρχιτεκτονικά :
Α.Μ.
.Στατικά
:
Π.Μ.>20έτη
.Η/Μ
:
Μ.Μ ή Η.Μ.>10 έτη
και 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 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
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περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
σημείων γ) και δ) της § 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι ( 06 ) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου 2015ΕΠ02200006, της Σ.Α.Ε.Π022 του Π.Δ.Ε.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί .
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου διακόπτεται από
την κατάθεση των απαιτούμενων φακέλων στους αρμόδιους φορείς (Ναοδομία, Εφορία Αρχαιοτήτων) που
εκδίδουν την έγκριση της Μελέτης. Προσμετράται στην σύνταξη παρατηρήσεων και ολοκληρώνεται με την
παραλαβή των εγκρίσεων – Αδειών.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ι.Ν.
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