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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών»
Σας καλούμε να υποβάλετε προς την Υπηρεσία μας οικονομική προσφορά για την παροχή
υπηρεσιών εκτέλεσης στερεωτικών επεμβάσεων άρσης της ετοιμορροποίας (cpv: 45212314-0
Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία) στα μεσαιωνικά κάστρα της Ηγουμενίτσας και
του Μαργαριτίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Coastal Heritage Network – CoHeN» του
Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 όπως
περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη περιγραφή αντικειμένου εργασιών και σύμφωνα με το
σχετικό υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ανωτέρω έργου, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π.
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με κωδικό αριθμό
2019ΣΕ31460003 της Συλλογικής Απόφασης Ε314/6 και MIS 5038596.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 19.930 EURO (δεκαεννέα
χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. - 24.713,20 EURO (εικοσιτέσσερις χιλιάδες
επτακόσια δεκατρία ευρώ και είκοσι λεπτά ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η ακριβής περιγραφή, οι επιπρόσθετες απαιτήσεις, λόγω της φύσης των εργασιών σε
μνημεία και το χρονοδιάγραμμα αναφέρεται στη συνημμένη στην παρούσα πρόσκληση
περιγραφή αντικειμένου εργασιών.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όσοι ασκούν νόμιμα ανάλογη δραστηριότητα και
έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον αντίστοιχη εργασία (στερεωτικές επεμβάσεις σε
αρχαιολογικούς χώρους ή μνημεία) κατά τα πέντε τελευταία έτη, η οποία αποδεικνύεται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνημμένη στην παρούσα πρόσκληση περιγραφή
αντικειμένου εργασιών.
Οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους καλούνται να επισκεφτούν τους δύο
αρχαιολογικούς χώρους, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία μας, προκειμένου να λάβουν γνώση
των ιδιαιτεροτήτων τους και της πρόσβασης σε αυτούς και να αποκομίσουν πλήρη και σαφή
εικόνα των απαιτήσεων των εργασιών και γενικά όλων των συνθηκών που μπορούν να
επηρεάσουν την εκτέλεσή τους.
«Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)
και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας»

Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
πρόσκληση σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της υπηρεσίας μας (οδός Κύπρου 68 - 461 00
Ηγουμενίτσα) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως έως τις 18.01.2021 και ώρα 15.00.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Α. Δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,
όπως ισχύει κάθε φορά) για τις οποίες δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με
τα υποδείγματα που επισυνάπτεται.
Β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
Γ. Αποδεικτικό επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας για χωματουργικές εργασίες σε
αρχαιολογικούς χώρους ή μνημεία κατά τα πέντε τελευταία έτη
Επισημαίνεται ότι:
i) Η συνολική οικονομική προσφορά του υποψηφίου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τον
συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης.
ii) Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Έντυπου
Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας και αφορά το σύνολο του έργου.
Μετά την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου, ο προσωρινός Ανάδοχος οφείλει να
προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση της παρούσας
και να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να
την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την διαδικασία σύναψης σύμβασης, να
ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή
αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.
Προκαταβολή δε θα δοθεί και η πληρωμή θα πραγματοποιείται σταδιακά, μετά την ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από την κατά νόμο Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα
ελέγχει την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης και, εν συνεχεία, θα εκδίδει το σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής.
Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Ιωάννης Χουλιαράς
Αρχαιολόγος
Συν.: 1. Περιγραφή αντικειμένου εργασιών
2. Υπόδειγμα προσφοράς
3. Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων
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