Καλ̟άκι, 18.4.2019
Αρ. Πρωτ.: 3116

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
∆/νση: ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών &
Υ̟ηρεσιών Το̟. & Οικ. Ανά̟τυξης
Τµήµα: Προϋ̟ολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών
∆/νση: Καλ̟άκι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 44004
Τηλ.: 26533 60100
Fax: 26533 60103
e-mail: dimospogoniou@pogoni.gr
Ιστοσελίδα:: www.pogoni.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Πωγωνίου Νοµού Ιωαννίνων,
̟ροκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, µε κριτήριο την ̟λέον
συµφέρουσας α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφοράς, βάσει τιµής, µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της ̟ροµήθειας «Προµήθεια και το̟οθέτηση εξο̟λισµού για την αναβάθµιση ̟αιδικών
χαρών του ∆ήµου Πωγωνίου», και συνολικό ̟ροϋ̟ολογισµό (̟εριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.):
272.808,68 €.
Ο ∆ιαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης: http://www.promitheus.gov.gr και σύµφωνα µε α) τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και β) τους όρους της ̟αρούσας και καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς
φορείς να υ̟οβάλουν ̟ροσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω ̟ροµήθειας. Οι ανωτέρω
α̟αιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υ̟ογραφή, χορηγούµενη α̟ό ̟ιστο̟οιηµένη αρχή ̟αροχής ψηφιακής
υ̟ογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία
εγγραφής.
Ο ∆ήµος ως Αναθέτουσα Αρχή, θα ̟αρέχει, µέσω της ιστοσελίδας www.pogoni.gr, καθώς και στη διαδικτυακή
̟ύλη: www.promitheus.gov.gr, α̟ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε τον Ν.
4412/2016, ελεύθερη, άµεση και ̟λήρη ̟ρόσβαση στους όρους και τα λοι̟ά τεύχη της ̟ροκήρυξης σύµβασης.
Μ̟ορούν ε̟ίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δα̟άνες και φροντίδα τους.
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η αναβάθµιση και ανακατασκευή εννέα (9) υφιστάµενων Παιδικών Χαρών του
∆ήµου Πωγωνίου µε την ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση ̟αιχνιδιών, δα̟έδων, λοι̟ού αστικού εξο̟λισµού,
ηλεκτροφωτισµού και ̟εριφράξεων στα ̟λαίσια βελτίωσης και αναβάθµισης των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου.
Κωδικοί CPV: 35261000-1, 34991000-0, 37535200-9, 34928400-2, 37535250-4, 44231000-8, 142120000, 44112200-0,
39113300-0, 31211100-9, 31211100-9, 50870000-4
Φορέας υλο̟οίησης της ̟αρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Πωγωνίου Η δα̟άνη για την εν λόγω σύµβαση
βαρύνει τον Κ.Α.: 60-7135.002 µε ̟οσό 272.808,68€ συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. του ̟ροϋ̟ολογισµού του
οικονοµικού έτους 2019 του ∆ήµου Πωγωνίου.

Η ̟αρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται α̟ό ̟ιστώσεις του Προγράµµατος «Φιλόδηµος ΙΙ» του Υ̟ουργείου
Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «κοινωνικές και ̟ολιτιστικές υ̟οδοµές και δραστηριότητες των ∆ήµων»,
και α̟ό Πιστώσεις του ∆ήµου Πωγωνίου.
Προσφορές υ̟οβάλλονται για το σύνολο της ̟οσότητας ό̟ως αυτή αναφέρεται στην µελέτη του ∆ήµου. Οι τιµές
δεν είναι δυνατόν να υ̟ερβαίνουν κατά είδος τον ενδεικτικό ̟ροϋ̟ολογισµό της συνταχθείσας Μελέτης.
Ηµεροµηνία Ανάρτησης της ∆ιακήρυξης στη ∆ιαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: Α̟ό 19/04/2019 ηµέρα Παρασκευή
έως 20/05/2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 µ.µ.
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υ̟οβολής ̟ροσφορών: Α̟ό 22-04-2019 Kαι ώρα 11:00

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υ̟οβολής ̟ροσφορών: 20/5/2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 µ.µ.
Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών: 22/5/2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 ̟.µ.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό ̟αρέχεται σε φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α σύµφωνα µε το άρθρο 25,
Ν.4412/2016.
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, κατατίθεται α̟ό τους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς (̟ροσφέροντες), εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, ̟ου ανέρχεται στο ̟οσοστό 2% ε̟ί της
̟ροεκτιµώµενης αµοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι στο ̟οσό των 4.405,00 ευρώ (τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων
̟έντε ευρώ). Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς του άρθρου 2.4.5 της ̟αρούσας, άλλως η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται. Η αναθέτουσα
αρχή µ̟ορεί, ̟ριν τη λήξη της ̟ροσφοράς, να ζητά α̟ό τον ̟ροσφέροντα να ̟αρατείνει, ̟ριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της ̟ροσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. Ο ̟ροµηθευτής στον ο̟οίο θα γίνει η κατακύρωση,
θα κληθεί να καταθέσει ̟ρο της υ̟ογραφής της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υ̟έρ του ∆ήµου ̟οσό ̟ου
αντιστοιχεί σε ̟οσοστό 5% ε̟ί της συµβατικής αξίας ̟ρο Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης).
Οι υ̟οβαλλόµενες ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (6) µηνών α̟ό
την ε̟όµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει τα υλικά εντός χρονικού διαστήµατος ̟ου ορίζεται σε διακόσιες
εβδοµήντα (270) ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης.

Ο ∆ήµαρχος

Καψάλης Κων/νος

