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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Πωγωνίου, προκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, την επιλογή αναδόχου
ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Τοίχων
Αντιστήριξης Δήμου», συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.24%).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με
αριθμό θεώρησης 11/2022 από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου,
ανέρχεται στο ποσό των 96.774.19 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ,
Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών
την 10/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μ.μ
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
17/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00π.μ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών
συμπεριλαμβανομένου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Συμβάσεων (Ε.Ε.Ε.Σ.) στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πωγωνίου
www.pogoni.gr. Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά.
Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και το σύστημα υποβολής
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προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ.2α. του
Ν.4412/2016.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων, που θα συμπληρωθεί από
τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους χιλίων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών
(1.935,48) (ποσοστό 2% επί του Προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός ΦΠΑ), και
ισχύος τουλάχιστον επτά μηνών και τριάντα ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εκατόν ογδόντα (180)
ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00€ (για
εργασίες: 96.774,19 € και για ΦΠΑ 24%: 23.225,81€) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους
πόρους του Δήμου. Η πίστωση αναλυτικά των 120.000,00€ είναι εγγεγραμμένη στον
ΚΑ 30-7323.007, του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνιού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Πωγωνίου.
Καλπάκι,

24 / 05 /2022
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