ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Καλπάκι, 31 -08-2022
Αρ.πρωτ.: οικ.5397

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5022567 (κωδικός ΣΑ: Ε1551 / Ενάριθμος: 2018ΣΕ155010081)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Πωγωνίου, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του πρώην
Αρρεναγωγείου – Παρθεναγωγείου Δελβινακίου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.44412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 228.245,56€ (με Φ.Π.Α. 24%) και η χρηματοδότηση της
προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με
κωδικό Ο.Π.Σ. του έργου 5022567 και κωδικό ΣΑ: Ε1551 / Ενάριθμος: 2018ΣΕ155010081 και αφορά στο Υποέργο 2
της Πράξης με τίτλο «Επανάχρηση Δημοτικού Κτηρίου πρώην Αρρεναγωγείου – Παρθεναγωγείου για πολυχώρο παροχής
γνώσεων & πολιτισμού».
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 64-7135.003 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 4271/13-07-2022
(ΑΔΑΜ: 22REQ011018547, ΑΔΑ: Ψ4Ε5Ω1Ω-ΥΤ5) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το
οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α Α-290/2022 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών
Πληρωμής του φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (
Συλλογική Απόφαση Ένταξης Ε1551, αρ. ενάριθμου έργου 2018ΣΕ155010081).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 σε ηλεκτρονικό φάκελο.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07-10-2022 και ώρα 7:00 π.μ. Μετά την παρέλευση
της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Ηλεκτρονικό Σύστημα.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των:

ΟΜΑΔΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΟΣΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Υ ΠΡΟ Φ.Π.Α ΣΕ €
71.513,00€

ΟΜΑΔΑ Α

ΕΠΙΠΛΑ

ΟΜΑΔΑ Β

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Γ

ΟΜΑΔΑ Δ

12.200,00€
74.256,00€

26.100,00€

ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ €
1430,26€ (χίλια τετρακόσια τριάντα
ευρώ και είκοσι έξι λεπτά)
244,00€ (διακόσια σαράντα τέσσερα
ευρώ)
1485,12€
(χίλια
τετρακόσια
ογδόντα πέντε ευρώ και δώδεκα
λεπτά)
522,00€ (πεντακόσια είκοσι δύο
ευρώ)

Συνολικό ποσό εγγύησης συμμετοχής για όλες τις ομάδες: 3.681,38€ (τρείς χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα ευρώ και
τριάντα οχτώ λεπτά)
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), συνεταιρισμοί και
ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τους λοιπούς όρους
συμμετοχής.
Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης
του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήμου Πωγωνίου www.pogoni.gr. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο Πωγωνίου,
Καλπάκι, Ιωάννινα, ΤΚ 44004 ή στο τηλέφωνο 2653360119 (Αρμόδιος υπάλληλος: κα Τάγκα Δροσούλα).
Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα τηλέφωνο: 2132141216
e-mail: aepp@aepp-procurement.gr , διεύθυνση διαδικτύου: www.aepp-procurement.gr.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 εως
374) του ν.4412/2016, και το υπ’αριθμ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

