INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.08.17 17:10:19
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΡΩ0ΠΟΚΖ3-ΣΤΝ

Διεύθυνση: Ν. Ζέρβα 2, Τ.Κ. 45332
Τηλέφωνο: 2651023960
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tedkioan@otenet.gr
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) προκηρύσσει ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή
αναδόχου παροχής γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το έργο “Thematic Tourism Development
Through The Preservation Of Polyphonic Music, Unique Element Of The CrossBorder Cultural Heritage” και ακρωνύμιο: “POLYPHONIA».
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Προϋπολογισμός: 151.693,55 €, πλέον ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ:
188.100,00 €)
Γλώσσα: Ελληνική
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL212,EL213
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης έως τις 14/09/2020.
H παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME
GREECE-ALBANIA 2014-2020 (85%) και το ΠΔΕ (15%).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.
4412/16.
Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.033,87 ευρώ
(τριών χιλιάδων τριαντατριών ευρώ και οδγόντα εφτά λεπτών).
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 2 Σεπτέμβρη 2019 και
ώρα 09:00 προ μεσημβρίας, νοείται και ως ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται
αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με
συστημικό αύξοντα αριθμό 78558, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Ηπείρου, www.pedepirus.gr.
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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