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ΠΕΡΙΛΗΦΗ  
ΣΗ ΜΕ Α/Α ΤΣΗΜΑΣΟ 100975 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

1. Αναθέηοςζα απσή: 

Οικονομική Επιτροπή Ρεριφζρειασ Ιονίων Νήςων 

2. Ανηικείμενο ηος έπγος: 

Θ προμήθεια εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Ζργου «CREATIVE@HUBS». Συγκεκριμζνα, ο 
εξοπλιςμόσ θα χρηςιμοποιηθεί για την υλοποίηςη του Ραραδοτζου 3.3.1 «Εξοπλιςμόσ» του 
ΡΕ 3 «Δημιουργικζσ Βιομηχανίεσ και Συνεργατικοί Χϊροι Δικτφωςησ» και ςυγκεκριμζνα για 
τη δημιουργία ςτοφντιο ηχογράφηςησ ςτη Ηάκυνθο. 
3. ςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ: 

Θ εκτιμϊμενη αξία τησ ςφμβαςησ ανζρχεται ςτο ποςό των 300.700,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ:  242.500,00€, ΦΡΑ :  
58.200,00€). 

ΤΜΘΜΑ 1: «ΘΧΘΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ, ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΕΓΑΦΘΣ ΘΧΟΥ, ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΘΣ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ» εκτιμϊμενησ αξίασ 186.890,00 
€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 150.717,74€, ΦΡΑ: 
36.172,26€). 

ΤΜΘΜΑ 2: «ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΓΑΝΑ» εκτιμϊμενησ αξίασ 97.510,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 78.637,10€, ΦΡΑ: 18.872,90€) 

ΤΜΘΜΑ 3: «ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ Θ/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΑΦΕΙΟΥ» εκτιμϊμενησ αξίασ 16.300,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 13.145,16€, ΦΡΑ: 
3.154,84€) 

4. Είδορ διαγωνιζμού: 

Ανοικτόσ διεθνήσ ηλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ. 

5. Κπιηήπια ανάθεζηρ: 

Θ πλζον ςυμφζρουςα, από οικονομική άποψη, προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμήσ, ανά 
τμήμα 

6. Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ: 

Πλα τα φυςικά ή νομικά πρόςωπα, οι ενϊςεισ που υποβάλλουν κοινή προςφορά, οι 
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ςυνεταιριςμοί και οι κοινοπραξίεσ που δραςτηριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο 
του ζργου. 

7. Καηάθεζη πποζθοπών: 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ηλεκτρονικά, μζςω τησ 
διαδικτυακήσ πφλησ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτο Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ./Αϋ/29-05-2013), ςτο άρθρο 11 τησ ΥΑ Ρ1/2390/2013 
(Φ.Ε.Κ./Α/2677/21-10-2013) και ςτο Ν. 4412/2016. 

8. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: 

Τριακόςιεσ (300) ημζρεσ, προςμετροφμενεσ από την επομζνη τησ καταληκτικήσ 
ημερομηνίασ ηλεκτρονικήσ υποβολήσ των προςφορϊν. 

9. Εγγςήζειρ: 

Για την ζγκυρη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία ςφναψησ τησ παροφςασ ςφμβαςησ, κατατίθεται 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυητική επιςτολή 

ςυμμετοχήσ ποςοφ που ανζρχεται ςτο 2% τησ εκτιμϊμενησ αξίασ τησ ςφμβαςησ ανά τμήμα, 

ωσ εξήσ: Εγγυητική για το Τμήμα 1: 3.014,35€ (Τρεισ χιλιάδεσ δεκατζςςερα ευρϊ και 

τριάντα πζντε λεπτά), για το Τμήμα 2:1.572,74€ (Χίλια πεντακόςια εβδομήντα δφο ευρϊ και 

εβδομήντα τζςςερα λεπτά) και για το Τμήμα 3: 262,90€ (διακόςια εξήντα δφο ευρϊ και 

ενενήντα λεπτά). 

10. Παπαλαβή ηεςσών διακήπςξηρ: 

Θ διακήρυξη με όλα τα Ραραρτήματα διατίθεται ςε ηλεκτρονική μορφή ςτη διαδικτυακή 

πφλη www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συςτήματοσ: 100975) και επίςησ με ελεφθερη και πλήρη 

πρόςβαςη ςτην ηλεκτρονική Δ/νςη τησ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νήςων www.pin.gr. 

11. Ημεπομηνία έναπξηρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ πποζθοπών: 

24-12-2020 , εμέπα Πέμπηε  και ώπα 3:30 μ.μ. 

12. Καηαληκηική ημεπομηνία καηάθεζηρ πποζθοπών: 

29-12-2020, εμέπα Τπίηε και ώπα 11:00 μ.μ. 

13. Ημεπομηνία και ώπα ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ πποζθοπών: 

5-1-2021, εμέπα Τπίηε  και ώπα 10:00 π.μ. 

14. Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: 

Η διάπκεια ηερ ζύμβαζερ οπίδεηαι ζε ηέζζεπιρ (4) μήνερ από ηεν ςπογπαθή ηερ.  

15. Ππόζθεηερ πληποθοπίερ - παποσή διεςκπινήζεων: 

Για ζςμπλεπωμαηικέρ πλεποθοπίερ– διεςκπινήζειρ ςποβάλλονηαι ελεκηπονικά 

αιηήμαηα ζηο διαδικηςακό ηόπο ηος διαγωνιζμού, μέζω ηερ διαδικηςακήρ πύλερ 

www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συςτήματοσ: 100975) ζύμθωνα με ηοςρ όποςρ ηερ 

διακήπςξερ. 

 
 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

 

 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ-ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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