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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΑ ΣΟ Ν. 4412/2016
«ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ Ι. Π.»
Εκτιμϊμενθσ αξίασ δϊδεκα εκατομμυρίων τριακοςίων χιλιάδων Ευρϊ (12.300.000,00 €) (με
ανακεϊρθςθ),(πλζον Φ.Π.Α. 24%),
Το Ιόνιο Πανεπιςτιμιο, ζχοντασ υπόψθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, προκθρφςςει διαγωνιςμό ανοιχτισ
διαδικαςίασ για τθν ςφναψθ θλεκτρονικισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΣΙΡΙΟΤ
ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ Ι.Π.» με προεκτιμϊμενθ αμοιβι 12.300.000,00 € + ΦΠA 24% (CPV:
45214400-4 – Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για κτιρια πανεπιςτθμίου).
ΣΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
I.1. ΕΠΩΝΤΜΙΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Διεφκυνςθ: Ιωάννου Θεοτόκθ 72, 49132, Κζρκυρα
(κωδικόσ NUTS: EL622) Τθλζφωνο: 26610-87652, fax 26610-87632, θλεκτρονικι διεφκυνςθ: www.ionio.gr,
e-mail: dty@ionio.gr
Πλθροφορίεσ: Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Ταχ. Διεφκυνςθ: Ι. Θεοτόκθ 72, 49132, Κζρκυρα
Αρμόδια υπάλλθλοσ: κα Αικατερίνθ Παπακωνςταντίνου (Αρχιτζκτων Μθχανικόσ), τθλ. 26610-87652, fax
26610-87632, e-mail: dty@ionio.gr
Ι.2. ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο «θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ με γενικι διεφκυνςθ ςτο
διαδίκτυο (URL): www.ionio.gr (Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί).
ΣΜΗΜΑ II: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ (CPV: 45214400-4)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλοσ του ζργου είναι «ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ Ι.Π.»
και τόποσ παροχισ το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ςτθν Κζρκυρα.
φντομθ περιγραφι τθσ ςφμβαςθσ: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ καταςκευι του νζου κτιριακοφ
ςυγκροτιματοσ του Τμιματοσ Μουςικϊν Σπουδϊν, που κα ανεγερκεί ςε οικόπεδο ιδιοκτθςίασ του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου. Περιλαμβάνει τθν πλιρθ, από κάκε άποψθ, εκτζλεςθ των εργαςιϊν αντιςτιριξθσ, των
ςτατικϊν, αρχιτεκτονικϊν και θλεκτρομθχανολογικϊν εργαςιϊν, ϊςτε να παραδοκεί ζτοιμο για πλιρθ και
αςφαλι λειτουργία.
Η ςφμβαςθ καλφπτεται από τθ ςυμφωνία για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, δεν κατανζμεται ςε τμιματα και δεν
κα λθφκοφν υπόψθ εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Προεκτιμϊμενθ Αμοιβι: 12.300.000,00 € (με ανακεϊρθςθ) + ΦΠΑ 24%
Διάρκεια τθσ φμβαςθσ ι Προκεςμία εκτζλεςθσ: Η ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο χρόνια από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
ΣΜΗΜΑ ΙΙΙ : ΝΟΜΙΚΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάςτθμα που
εξακολουκοφν να ιςχφουν οι μεταβατικζσ διατάξεισ του άρκρου 65 του π.δ. 71/2019 ι ςτο Μθτρϊο
Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμόςιων Ζργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του τελευταίου ςτθν
i
κατθγορία/-ιεσ ζργου του άρκρου 21 τθσ παροφςασ . Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του
Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
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1. Κάκε προςφζρων πρζπει να πλθροί τουσ λόγουσ περί μθ αποκλειςμοφ του άρκρου 22.Α και επιπλζον
πρζπει να διακζτει τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα όπωσ αναλφεται ςτο άρκρο 22.Β-Δ τθσ
διακιρυξθσ.
2. Απαιτοφμενεσ Εγγυιςεισ: Για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ
ςυμμετοχισ, ποςοφ των διακοςίων ςαράντα ζξι χιλιάδων ευρϊ (246.000,00 €).
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για 30 θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ
τθσ προςφοράσ, ιτοι ςυνολικά 13 μινεσ από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ,
δθλαδι μζχρι 10 Μαρτίου 2023. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν
προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
3. Το ζργο κα χρθματοδοτθκεί από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ιόνια 2014-2020» με κωδικό
πρόςκλθςθσ ΙΟΝ82, τίτλο «Συμπλιρωςθ και βελτίωςθ υποδομϊν γ’ βακμιασ εκπαίδευςθσ» και κωδικό MIS
5049505 (Ζργο με ενάρικμο 2020ΕΠ02210016 «Κτιριο Τμιματοσ Μουςικϊν Σπουδϊν Ιονίου
Πανεπιςτθμίου» τθσ ΣΑΕΠ – 022/1 του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων), ςφμφωνα με τθν Α.Π. οικ.1090/04-06-2020 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ τθσ Περιφερειάρχθ
Ιονίων Νιςων.
Η Πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΠΑ).
ΣΜΗΜΑ IV. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Η εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπόκειται ςτισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 "Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων,
προμθκειϊν & Υπθρεςιϊν (Προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «ανοικτι διαδικαςία» του άρκρου 27 του ν. 4412/2016
και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ.
Ο διαγωνιςμόσ κα ανατεκεί με ανοικτι θλεκτρονικι διαδικαςία και κριτιριο ανάκεςθσ εκείνο τθσ πλζον
ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τιμισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 14
τθσ Διακιρυξθσ.
Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 10/02/2022, θμζρα
Πζμπτθ και ϊρα 11:00 π.μ.
Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 16/02/2022, θμζρα
Σετάρτθ και ϊρα 11:00 π.μ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Διαγωνιςμοφ 185569), ςε θλεκτρονικό φάκελο του
υποςυςτιματοσ.
Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμζρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφορϊν.
ΣΜΗΜΑ V: ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του.
ΗΜΕΙΩΗ: Περίλθψθ που περιζχει τισ πλθροφορίεσ τθσ παροφςασ απεςτάλθ ιδθ ςτθν Υπθρεςία
Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε. ςτισ 14/12/2021 και κα δθμοςιευκεί ςτισ 17-12-2021.
Ο Πρφτανθσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου
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Εςωτερικι Διανομι:
-Πρφτανθσ Ι.Π.
-Αντιπρυτάνεισ Ι.Π.
-Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
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Επιςθμαίνεται ότι οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν μποροφν να καλοφν ςυγκεκριμζνεσ τάξεισ/ πτυχία του ΜΕΕΠ ι,από τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του π.δ. 71/2019, του Μθτρϊου Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων Ζργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.). Πρβλ. άρκρο 76 παρ. 4, του
ν. 4412/2016.

