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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

Πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγωληζκό ππεξεζηώλ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηε πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο, κε ηίηιν: «Παποσή 
Τπηπεζιών Εξωηεπικήρ Εμπειπογνωμοζύνηρ για ηην Τλοποίηζη Δπάζεων Επικοινωνίαρ και Διάδοζηρ 
ζηα Πλαίζια ηος Έπγος OCTANE» 

 

Αναθέηοςζα Απσή-ηοισεία Επικοινωνίαρ: 

 

Επωλπκία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε Αιπθέο Πνηακνύ 

Πόιε Κέξθπξα  

Σαρπδξνκηθόο Κωδηθόο 49100 

Υώξα ΕΛΛΑΔΑ 

Σειέθωλν 2661361537 

Φαμ 2661047260 

Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν  k.kiriaki@pin.gov.gr  

Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο Κ.Κπξηάθε 

Γεληθή Δηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL) www.pin.gov.gr  

 

Ο δηαγωληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηε Πεπιθέπεια Ιονίων Νήζων / Αςηοηελή Διεύθςνζη Αναπηςξιακού 
Ππογπαμμαηιζμού πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κέπκςπα – Αλςκέρ Ποηαμού, ΣΚ: 49100, ηην Παπαζκεςή 17/01/2020, 
ώπα 10.00 π.μ. (εκεξνκελία θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ & έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ), 
ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο Δηαγωληζκνύ. 

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ηωλ πξνζθνξώλ είλαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ, 
δειαδή 17/01/2020, ώπα 10.00 π.μ. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο 
Δηαγωληζκνύ.  
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Αλ, γηα ιόγνπο αλωηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε απνζθξάγηζε θαη ε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Επηηξνπήο. Η απόθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθωο, δύν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα 
εκεξνκελία, ζε όζνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΔΗ θαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε 
ηωλ πξνζθνξώλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλωλ θαηά ηα ινηπά ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ δύν 
πξνεγνύκελωλ εδαθίωλ. 

Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα απηή είλαη εθπξόζεζκε, θξίλεηαη απαξάδεθηε θαη 
επηζηξέθεηαη ρωξίο λα απνζθξαγηζηεί.  

Πξνζθνξέο, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ή ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ Αλαζέηνπζα. 

Η ζπλνιηθή αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 34.543,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % 
(πξνϋπνινγηζκόο ρωξίο ΦΠΑ: € 27.857,26, ΦΠΑ 24%: € 6.685,74), ρωξίο δηθαίωκα πξναίξεζεο θαη ρωξίο 
δηθαίωκα παξάηαζεο κε αύμεζε νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη αθνξά ηελ πινπνίεζε ηωλ θάηωζη παξαδνηέωλ 
ηεο πξάμεο OCTANE: 

 2.1.1: Πιάλν Επηθνηλωλίαο 

 2.1.2: Πξνωζεηηθό Τιηθό 

 2.1.4: Δεκόζηεο Εθδειώζεηο 

 2.1.5: εκηλάξηα θαη πλέδξηα 
 

Οη πξνδηαγξαθέο ηωλ ζπκβαηηθώλ ππεξεζηώλ αλαιύνληαη ζην Παπάπηημα Ι ηηρ δηαθήξπμεο.  

Φοπέαρ σπημαηοδόηηζηρ είναι η Πεπιθέπεια Ιονίων Νήζων.  

Η πξάμε OCTANE ρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξόγξακκα Δηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Interreg “Greece-Italy 
2014-2020” θαηά 85% από πόξνπο ηεο .Ε.Ε (ΕΣΠΑ) θαη θαηά 15% από ηδίνπο πόξνπο ηωλ ζπκκεηερνπζώλ 
ρωξώλ . Γηα ν Ειιεληθό ζθέινο ηωλ ηδίωλ πόξωλ, ε Πξάμε OCTANE εληάρζεθε ζην Πξόγξακκα Δεκνζίωλ 
Επελδύζεωλ κε θωδηθό έξγνπ 2018ΕΠ32260031 «OCTaNE, MIS 5003441, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ, GR-
IT 2014-20» (αξηζκ. πξωη. 106904/10-10-2018 απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ΑΔΑ: 
ΦΙΕΜ465ΥΙ8-ΔΤΠ). 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα θαηαιιειόηεηαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 
παξόληα δηαγωληζκό, όπωο απηά ηίζεληαη ζηνπο όξνπο ηωλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ.  

Δελ απαηηείηαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο γηα ηνλ παξόληα δηαγωληζκό. 

Οη ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ ζα δηαξθέζνπλ από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο έωρ ηην 
31/03/2020 (καδί κε ελδερόκελε παξάηαζε ηεο ίδηαο ηεο Πξάμεο ρωξίο αύμεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ).  

Σα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ζα αλαξηεζνύλ θαη ζα δηαηίζεληαη ζε πιήξε θαη ειεύζεξε πξόζβαζε από ηνπο 
ελδηαθεξνκέλνπο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίωλ Νήζωλ (https://pin.gov.gr/home),  

Πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη από ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ώξεο ιεηηνπξγίαο.  

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
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