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στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»
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Υποέργο 12 «Προμήθεια καταγραφικών συστημάτων επιταχυνσιογράφων»

Κέρκυρα, 15 / 09 / 2022
Αρ. Πρωτ.: οικ. 74692/32163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Σαμάρα 13
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες: Γ. Ναούμ
e-mail: pol_prostasia@pin.gov.gr
τηλ.: 2661362199
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με το
άρθρο 27 του Ν. 4412/2016, (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 74620/32136/15-09-2022) με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής του
διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια καταγραφικών συστημάτων
επιταχυνσιογράφων» του Υποέργου 12 (πρώην Τμήμα 3 του Υποέργου 9) της Πράξης
«Λαέρτης - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων Κινδύνου στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5010951, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2837/30-072018 του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και
από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Κωδικός Πράξης
ΣΑΕΠ: 2018ΕΠ02210027). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται:
στις εκατόν τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά
(104.838,71€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και στις εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ
(130.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Η σύμβαση αποτελείται από ένα (01) τμήμα με προϋπολογισμό αξίας 104.838,71€ πλέον ΦΠΑ
25.161,29 €.
3. Διάρκεια σύμβασης: Τρεις (03) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
4. Παράδοση εξοπλισμού: Σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 της αναλυτικής διακήρυξης.
5. Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών: α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ. β) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 30/09/2022, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:00
6. Αποσφράγιση προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την
07/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:05, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την προμήθεια των
συγκεκριμένων αγαθών. β) Ενώσεις προμηθευτών/Κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.
8. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
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Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για δώδεκα (12)
μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 24/09/2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00 και
απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών
– διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες: της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων
www.pin.gov.gr,
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ
www.promitheus.gov.gr,
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
www.eprocurement.gov.gr και στη Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr.
Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται
απαραίτητα από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του ως άνω αναφερόμενου
προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 2.096,77€

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
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