
            

                                                                                                 

                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Κέρκυρα  30 / 08 / 2017

Αριθμ. Πρωτ.  ΟΙΚ 73079/30211    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

     Η   Περιφέρεια  Ιονίων Νήσων   διακηρύσσει  «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του 
άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων  συμβάσεων 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή  για  το  έργο  «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΟΔΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ  –  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ  ΑΠΟ  Χ.Θ.  0+000  ΕΩΣ  Χ.Θ.9+100 » 
προϋπολογισμού  3.750.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με Κ.Ε. 2010ΕΠ02280006 της 
ΣΑΕΠ 022/8.  
    Το έργο συντίθεται από τις   ακόλουθες  κατηγορίες εργασιών: α)  κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΙΑ με 
προϋπολογισμό 2.341.636,46 €    για  εργασίες  με  ΓΕ  &  ΟΕ,    απρόβλεπτα  
& απολογιστικά, β)  κατηγορία Η/Μ  με προϋπολογισμό  664.063,00 € με ΓΕ & ΟΕ,   απρόβλεπτα 
& απολογιστικά.
    Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή  Υποχρεώσεων  κ.λ.π.)  στο  χώρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  http://pin.gov.gr/?cat=7 
(Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί) της αναθέτουσας αρχής. Πληροφορίες  κα. Μ. Χαρτοφύλακα στο 
τηλέφωνο 2661362206. 
   Η  διακήρυξη  του  έργου  έχει  συνταχθεί  σύμφωνα  με   το  πρότυπο  τεύχος  διακηρύξεων 
δημοσίων έργων  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
    Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017  ημέρα 
ΠΕΜΠΤΗ   και ώρα 10:00 π.μ.  και το  σύστημα υποβολής των προσφορών θα συνταχθεί και 
υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 95 παρ. 2.α. του Ν. 4412/2016.
 Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

•  Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που 
δραστηριοποιούνται  σε  έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (3η τάξη και  άνω για  κατόχους 
ΜΕΕΠ)  και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ(1η τάξη και άνω για κατόχους ΜΕΕΠ) 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 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 παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.
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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). 

    Για τη  συμμετοχή στον  διαγωνισμό απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής  ύψους 
60.483,87  €  και έχει χρόνο ισχύος μέχρι 10/08/2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
για διάστημα εννέα  ( 9 )  μηνών  από την ημερομηνία λήξης παραλαβής  των προσφορών. 
      Το έργο    χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. με κωδικό  2010ΕΠ02280006 και κωδικό ΟΠΣ 
215537  (Απόφαση  Ένταξης  της  Πράξης   με  τίτλο  ”ΕΘΝΙΚΗ  ΟΔΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ”  με  Αρ.  Πρωτ.  3001/26-01-20162498/04-06-2009   στο  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων 2007-2013» καθώς και την με 
αριθμό  πρωτ.  559/15-03-2017  (ΑΔΑ:  78ΜΤ7ΛΕ-  Ψ20)  τροποποίηση  της  και  προβλέπεται  η 
χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
       Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων  (Προϊσταμένη  Αρχή ).
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