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Λευκάδα 08-03-2021
Αριθ. πρωτ.: 17273/3025
ΠΡΟΣ
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 3.070.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ), χρηματοδότηση: του Προγράμματος
Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 3226 και τον ενάριθμο
2019ΕΠ32260005 , AI SMART, MIS 5041594 GREECE-ITALY 2014-20).
Κωδικός CPV:[ 45242210-0] (Κατασκευαστικές εργασίες για λιμένες σκαφών αναψυχής) και Κωδικός NUTS: EL
624 (Λευκάδα) και α/α συστήματος: 164711.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 1.714.890,84€,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 352.126,60€,
και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό
389.677,88€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα αντίστοιχα), αναθεώρηση 4.111,13 €.
Στο έργο περιλαμβάνονται πρόσθετες απολογιστικές δαπάνες (μελέτες κλπ) ποσού 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6 η Απριλίου 2021,
ημέρα Τρίτη και ώρα η 15:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12 η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 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 ΕΣΗΔΗΣ 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 www.promitheus.gov.gr, καθώς και
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr
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(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 26/03/2021 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 02/04/2021.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
τάξη πτυχίου ΤΡΙΤΗ (3η) και άνω, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ τάξη πτυχίου ΠΡΩΤΗ (1η) και άνω καθώς και έργων
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ τάξη πτυχίου ΠΡΩΤΗ (1η) και άνω ,
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 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.
Δεν 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 σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα επτά
ευρώ (49.517,00 €) 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 του του Προγράά μμάτος Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 20142020 κάι ειδικοά τερά άποά τη ΣΑΕ 3226 κάι τον ενάά ριθμο 2019ΕΠ32260005 , AI SMART, MIS 5041594
GREECE-ITALY 2014-20), ποσού 3.070.000,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑ
ΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2

ΑΔΑ: 96ΒΣ7ΛΕ-ΘΡΔ

21PROC008249552 2021-03-08
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
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«ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»
(εβδομαδιαία νομαρχιακή)

Πλ. Αγ. Αναργύρων 5,
Τ.Κ. 31100 Λευκάδα

Τηλ.: 26450-25457
FAX: 26450-25471

Email:
LefkaditikosLogos@gmail.com
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«ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
(εβδομαδιαία νομαρχιακή)

Ι. Μελλά 207,
Τ.Κ. 31100, Λευκάδα

Τηλ. 26450-21494
FAX: 26450-29494

Email: tanea@otenet.gr

Β. Τμήμα Πληροφορικής & εξυπηρέτησης του πολίτη για δημοσίευση
στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ, με συνημμένα Συμβατικά τεύχη
(sitelef@PIN.GOV.GR, )

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμ. 252-10/03-03-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ι.Ν.

ΡΟΔΗ-ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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