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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Δόμοσ Πωγωνύου, προκηρύςςει με ανοικτό διαδικαςύα του ϊρθρου 27 του
Ν.4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού, την επιλογό αναδόχου
ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ για την καταςκευό του ϋργου: «Ανάπλαςη – Διαμόρφωςη
Κοινοχρήςτων Φώρων Σ.Κ. Καλπακίου», ςυνολικού προώπολογιςμού 270.000,00
ΕΤΡΨ (με Υ.Π.Α.).
Ο προώπολογιςμόσ των δημοπρατούμενων εργαςιών του ϋργου, με βϊςη τη μελϋτη με
αριθμό θεώρηςησ 27/2015 από το Σμόμα Σεχνικών Τπηρεςιών του Δόμου Πωγωνύου,
ανϋρχεται ςτο ποςό των 217.741,94 ΕΤΡΨ χωρίσ Υ.Π.Α. (Δαπϊνη Εργαςιών, ΓΕ&ΟΕ,
Απρόβλεπτα, Αναθεώρηςη).
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ με την χρόςη τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ του Εθνικού
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..). Οι προςφορϋσ θα
υποβϊλλονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ ηλεκτρονικϊ ςτη διαδικτυακό πύλη
www.promitheus.gov.gr του ςυςτόματοσ, με ημερομηνύα λόξησ υποβολόσ προςφορών
την 02/03/2018, ημέρα Παραςκευή και ώρα 15.00μ.μ
Ωσ ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται η
08/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ.
Για την ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να
διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λϊβουν γνώςη των ςυμβατικών τευχών
ςυμπεριλαμβανομϋνου του Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.) ςτον
ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο χώρο «ηλεκτρονικού διαγωνιςμού» τησ πύλησ
www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου Πωγωνύου
www.pogoni.gr. Εφόςον ζητηθεύ εγκαύρωσ, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ παρϋχουν ςε όλουσ
τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτην διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ
ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ
δικαιολογητικϊ.
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Σο κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό
ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό) και το ςύςτημα υποβολόσ
προςφορών εύναι με επιμϋρουσ ποςοςτϊ ϋκπτωςησ του ϊρθρου 95 παρ.2α. του
Ν.4412/2016.
Σο ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ των διαγωνιζομϋνων, που θα ςυμπληρωθεύ από τουσ
διαγωνιζόμενουσ παρϊγεται από την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του (Ε..Η.ΔΗ..)
το διαγωνιςμό γύνονται δεκτού φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που
δραςτηριοποιούνται ςτην Ελλϊδα και εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρόςεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρεύται ςτη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ., εφόςον ανόκουν ςτην
Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίασ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό
ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ
γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω
υμφωνύασ, καθώσ και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ
παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη
ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.
Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του
ϊρθρου 19 και τησ παρ. 1 (ε) του ϊρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για
την υποβολό προςφορϊσ.
Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ
ύψουσ τεςςϊρων χιλιϊδων τριακοςύων πενόντα τεςςϊρων ευρώ και ογδόντα τεςςϊρων
λεπτών (4.354,84 €) (ποςοςτό 2% επύ του Προώπολογιςμού τησ υπηρεςύασ εκτόσ ΥΠΑ),
και ιςχύοσ τουλϊχιςτον εννϋα μηνών και τριϊντα ημερών, από την ημϋρα διεξαγωγόσ
του διαγωνιςμού.
Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι εννϋα (9) μόνεσ από την ημερομηνύα υποβολόσ
των προςφορών.
Η προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου ορύζεται ςε εκατό εύκοςι (270) ημερολογιακϋσ
ημϋρεσ από την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ.
Προκαταβολό δεν θα χορηγηθεύ.
Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ
”ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ-ΑΞΟΝΑ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ”- και από ΙΔΙΑ ΕΟΔΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ (τα
200.000,00€ προερχόμενα από την παραπϊνω επιχορόγηςη του Πρϊςινου Σαμεύου και
τα υπόλοιπα 70.000,00€ από ιδύα ϋςοδα- Κ.Α.30-7322.02) και εύναι εγγεγραμμϋνη ςτον
προώπολογιςμό του Δόμου Πωγωνύου
Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου
Πωγωνύου.
Καλπάκι, 29/ 01/2018
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΠΨΓΨΝΙΟΤ
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