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Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση εκπόνησης αρχιτεκτονικής
μελέτης αποκατάστασης του αντικρημνού (contrascarpa) του Νέου Φρουρίου στο πλαίσιο
υλοποίησης του Υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Εργασίες» του έργου «Κτήριο Τμήματος Μουσικών
Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου» το οποίο πραγματοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
β) Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών ... Ανάπτυξης και Τουρισμού».
γ) Του Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
δ) Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού».
ε) Της Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΝΟΣ/49610/28-11-90 (ΦΕΚ 743/Β/29-11-90) «Εξαίρεση από τον
περιορισμό των τριών υπογραφών».
στ) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το Ν. 4782/8.3.21 (ΦΕΚ Α΄/36/9.3.21).
ζ) Tου Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών έργων».
2. Tην υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066 (ΦΕΚ Β/912/17.03.2020) Υ.Α. με θέμα
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους
των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των
Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και
Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
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3. Τη με αρ. πρωτ. 1090/4-6-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΩΓ7ΛΕ-8ΥΘ) Απόφαση ένταξης της Πράξης
«Κτήριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5049505 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με τη αρ. πρωτ.
527/26.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΨΚ7ΛΕ-ΜΧΖ) 1η τροποποίηση.
4. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/342877/241527/4013/1583/18.08.20
(ΑΔΑ: 60Ψ94653Π4-ΓΡΑ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές
εργασίες» του έργου «Κτήριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου»
απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/115676/19.4.2021 (ΑΔΑ: Ψ66Γ4653Π4-12ΣΑ) 1η
τροποποίηση.
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/194914/28-04-2021 (ΑΔΑ :ΨΛ514653Π4-ΤΡΗ) απόφαση ορισμού
επιβλεπόντων του Υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Εργασίες» του έργου «Κτήριο Τμήματος
Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου».
6. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/443245/17-09-2021 αίτημα των επιβλεπόντων του υποέργου για την
εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης του αντικρημνού (contrascarpa) του Νέου
Φρουρίου.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προτίθεται να
προβεί στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης
αποκατάστασης του αντικρημνού (contrascarpa) του Νέου Φρουρίου στο πλαίσιο υλοποίησης του
Υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Εργασίες» του έργου «Κτήριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου
Πανεπιστημίου» με την κατάθεση έγγραφων οικονομικών προσφορών.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης του αντικρημνού (contrascarpa) του Νέου
Φρουρίου στην Παλαιά Πόλη Κέρκυρας (CPV: 71222000-0 «Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για
εξωτερικούς χώρους»).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Το κριτήριο επιλογής του Αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά επί βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των
Δώδεκα Χιλιάδων Ευρώ (12.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α και όλων των
νόμιμων κρατήσεων.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Κτήριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου
Πανεπιστημίου» με κωδικό αριθμό 2020ΕΠ02210016 της Συλλογικής Απόφασης με Κωδικό
ΕΠ0221.

ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Η μελέτη θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2021.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο Ανάδοχος καλείται να προβεί στην εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης
του αντικρημνού (contrascarpa) του Νέου Φρουρίου. Η εν λόγω εργασία θα πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Εργασίες» του έργου «Κτήριο Τμήματος
Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου». Σκοπός της μελέτης είναι η αποκατάσταση και
ανάδειξη του αντικρημνού του Νέου Φρουρίου καθώς εντάσσεται στον άμεσο περιβάλλοντα
χώρο του υπό ανέγερση κτηρίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η αρχιτεκτονική μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 Τεχνική έκθεση για την αρχιτεκτονική αποκατάσταση του αντικρημνού (contrascarpa)
του Νέου Φρουρίου.


Πλήρη σειρά σχεδίων (τομές, όψεις, κατόψεις, κ.α.) σε κλίμακα 1:50.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης ο/οι μελετητές θα έχουν στενή συνεργασία με την
Υπηρεσία μας.
Η εν λόγω μελέτη θα παραδοθεί σε (3) τρία υπογεγραμμένα αντίγραφα καθώς και σε ψηφιακή
μορφή.
Η μελέτη θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προβεί σε όποιες αλλαγές υποδείξουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή της μελέτης γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με
την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά από τον Ανάδοχο και μετά από την σχετική βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των εργασιών.
Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των εργασιών
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
δ) Ευκρινές αντίγραφο της πρώτης σελίδας λογαριασμού τραπέζης.
ε) Καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας
Αρχής
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Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε
νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών ή άλλα
έξοδα που κατά νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι
νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και σχετικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Οικονομικών.
Πέραν του αναλογούντος, σύμφωνα με την νομική του μορφή, φόρου εισοδήματος, ο υποψήφιος
Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις που αφορούν σε:






Κράτηση 0,07% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων.
Κράτηση 3% τέλους χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,07% και 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ,
επί της κράτησης 3% κατ’ εφαρμογή του ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κράτηση 0,06% Υπέρ Α.Ε.Π.Π.
Κράτηση 3% τέλους χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% και 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ,
επί της κράτησης 3%.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021.

Εφόσον ενδιαφέρεστε, θα πρέπει να υποβάλετε τις οικονομικές προσφορές σας στο e-mail:
efaker@culture.gr της Υπηρεσίας μας.


Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, η τελική τιμή θα αναγράφεται και αριθμητικώς
και ολογράφως.



Σε κάθε προσφορά θα επισυνάπτεται συμπληρωμένη η «Φόρμα οικονομικής προσφοράς».



Στην αναγραφόμενη τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος εκπόνησης της
μελέτης καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις.



Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτουν με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή καθώς και
η συνολική προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).



Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε συμμετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.



Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη
τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών - απαιτήσεων της υπηρεσίας μας.



Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς πρέπει να υποβάλλετε συμπληρωμένη και
την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (σύμφωνα με τα άρθρα 73 και
74 του Ν. 4412/2016).
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Σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά
ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγω αποκλεισμού: Φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα, Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (ανάλογα με το είδος της
επιχείρησης), Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ από το οποίο θα προκύπτει το είδος της
επιχείρησης, Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, καθώς και όποιο άλλο συμπληρωτικό
στοιχείο ζητηθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση εταιρείας απαιτείται καταστατικό,
βεβαίωση εκπροσώπησης και ποινικό μητρώο του εκπροσώπου. Σε περίπτωση Α.Ε
απαιτείται ποινικά μητρώα όλων των μελλών του ΔΣ και του Διευθύνοντα Συμβούλου.



Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς οφείλετε να μας προσκομίσετε την
βεβαίωση μητρώου μελετητών.



Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση του οιουδήποτε
δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από κάθε
αιτία κατά την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής από τη
σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Κέρκυρα αρμόδια δικαστήρια
τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα.
Συν: 1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
2. Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Διαμάντω Ρηγάκου
Αρχαιολόγος

