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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
H Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ̟ροκηρύσσει διαγωνισµό µε
ανοικτή διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16, για την ανάθεση του έργου:
«Βελτίωση υποδοµών για τη στέγαση Μικτού Κέντρου ∆ιηµέρευσης ΠΣΑµεΑ», µε
̟ροϋ̟ολογισµό 760.000,00 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ.
Το έργο συντίθεται α̟ό τις κατηγορίες εργασιών Οικοδοµικών και Ηλεκτροµηχανολογικών,
µε ̟ροϋ̟ολογισµό 649.572,65 € (δα̟άνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, α̟ρόβλε̟τα και αναθεώρηση)
1. Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω
της διαδικτυακής
̟ύλης www.promitheus.gov.gr και οι ̟ροσφορές θα υ̟οβάλλονται α̟ό τους
ενδιαφερόµενους σε ηλεκτρονικό φάκελο του υ̟οσυστήµατος.
2.

Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να έχουν ηλεκτρονική ̟ρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια ̟ροσβάσιµο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της
̟ύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi). Τυχόν
διευκρινήσεις – ερωτήµατα σχετικά µε το διαγωνισµό υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω
της ̟λατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ.

3.

Καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών στο σύστηµα: 30/ 10/ 2018 και ώρα
10:00̟.µ. Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών : 05/ 11/2018, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 10.00̟µ. Μετά α̟ό α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής ̟ου κοινο̟οιείται
ηλεκτρονικά στους ̟ροσφέροντες ̟έντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες ̟ριν τη νέα
ηµεροµηνία, η α̟οσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µ̟ορεί να
µετατεθεί σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη ηµέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν διενεργηθεί η
α̟οσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υ̟οβληθεί
καµία ̟ροσφορά.
4. Το έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς ̟ου θα συµ̟ληρωθεί α̟ό τους διαγωνιζόµενους,
̟αράγεται α̟ό την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του υ̟οσυστήµατος και συµ̟ληρώνεται
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 95 ̟αρ. 2(α) του Ν.4412/2016 (ε̟ιµέρους ̟οσοστά
έκ̟τωσης).
5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική
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ά̟οψη ̟ροσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
6. Ο χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών είναι έξι (6) µήνες.
7. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) ηµεδα̟οί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε ένωση,
̟ου είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία Οικοδοµικά και στην κατηγορία
Ηλεκτροµηχανολογικά. β) διαγωνιζόµενοι εγκατεστηµένοι σε λοι̟ά κράτη µέλη της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ροσκοµίζοντας τις δηλώσεις και ̟ιστο̟οιητικά ̟ου ̟εριγράφονται
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν.4412/2016. γ) λοι̟οί αλλοδα̟οί
διαγωνιζόµενοι κατά τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
8. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό α̟αιτείται η κατάθεση εγγυητικής ε̟ιστολής ύψους
12.991,45 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα
διεξαγωγής του διαγωνισµού.
9. Το έργο είναι ενταγµένο στο Ε̟ιχειρησιακό ̟ρόγραµµα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», του
ΕΣΠΑ 2014-2020 µε κωδικό MIS 5009874 και χρηµατοδότηση µε Κωδικό Πράξης Σ.Α.
(κωδικός Εναρίθµου Έργου)2018ΕΠ8810000. Συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης κατά 80,00% και α̟ό Εθνικούς Πόρους του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων κατά 20,00%.
10. Το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί α̟ό την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής

Θεόδωρος Βαλσαµίδης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS
VALSAMIDIS
Ημερομηνία: 2018.10.02 19:11:41 EEST
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