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«Ανακατασκευή στεγών
Δημοτικού Σχολείου και
ΖΡΓΟ:
Γυμνασίου Τ.Κ. Δελβινακίου,
Δήμου Πωγωνίου –
Φιλόδημος ΙΙ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:
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ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον
άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και
πολιτιστικές
υποδομές
και
δραστηριότητες των δήμων» - Ίδιοι πόροι

ΑΡ. ΠΡΩΣ.: οικ. 1338

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Διμοσ Πωγωνίου, προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το άρκρο 117 του
Ν.4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ, τθν επιλογι αναδόχου ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ για τθν καταςκευι του ζργου: «Ανακαταςκευή ςτεγϊν Δημοτικοφ χολείου
και Γυμναςίου Σ.Κ. Δελβινακίου, Δήμου Πωγωνίου – Φιλόδημοσ ΙΙ», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 40.557,00 ΕΤΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Ο προχπολογιςμόσ των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν του ζργου, με βάςθ τθ μελζτθ με
αρικμό κεϊρθςθσ 23/2018 από το Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Πωγωνίου,
ανζρχεται ςτο ποςό των 32.707,26 ΕΤΡΩ χωρίσ Φ.Π.Α. (Δαπάνθ Εργαςιϊν, ΓΕ&ΟΕ,
Απρόβλεπτα, Ανακεϊρθςθ).
Ο ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 05/03/2019, ημζρα Σρίτη και ϊρα 10:00π.μ.
ςτo κτίριο του Δθμαρχείου Πωγωνίου ςτο Καλπάκι (Ταχ. Δ/νςθ, Τ.Κ. 44004, Καλπάκι)
ςφμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(Προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». Το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ
τιμι) και το ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν είναι με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ του
άρκρου 95 παρ.2α. του Ν.4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των ςυμβατικϊν τευχϊν
ςυμπεριλαμβανομζνου του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) κακϊσ
και του Εντφπου Οικονομικισ Προςφοράσ από τθν ιςτοςελίδα του Διμου Πωγωνίου
www.pogoni.gr. Εφόςον ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ
προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά.
Το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) και το ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν είναι
με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ του άρκρου 95 παρ.2α. του Ν.4412/2016.
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Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που
δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα και είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν
Επιχειριςεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τθρείται ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόςον ανικουν ςτην Α1
τάξη και άνω για ζργα κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ
γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω
Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου
και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
ε) Επίςθσ γίνονται δεκτζσ επιχειριςεισ τθσ κατθγορίασ Ζργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που είναι γραμμζνεσ
ςτα Μθτρϊα Περιφερειακϊν Ενοτιτων.

Ο Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του
άρκρου 19 και τθσ παρ. 1 (ε) του άρκρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για
τθν υποβολι προςφοράσ.
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυητικήσ επιςτολήσ φψουσ
εξακοςίων πενήντα τζςςερα ευρϊ και δζκα πζντε λεπτϊν (654,15€) (ποςοςτό 2% επί του
Προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ εκτόσ ΦΠΑ), και ιςχφοσ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν και
τριάντα θμερϊν, από τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
Η προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε εκατό πενιντα (150) θμερολογιακζσ θμζρεσ
από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Προκαταβολι δεν κα χορθγθκεί.
Το ζργο χρθματοδοτείται με το ποςό των 17.800,00€ από πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ςτον άξονα προτεραιότθτασ «Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ και
δραςτθριότθτεσ των διμων» με τίτλο: «Επιςκευι, ςυντιρθςθ ςχολικϊν κτιρίων & αφλειων
χϊρων και λοιπζσ δράςεισ» και με το ποςό των 22.757,00€ από ίδια ζςοδα (ΚΑ 60-7311.001).
Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου
Πωγωνίου.
Καλπάκι, 11/02/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΩΓΩΝΙΟΤ
ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΨΑΛΗ
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