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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
(κάτω των ορίων του Ν.4412/2016)

Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
Πωγωνίου- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Προϋπολογισμός: 662.192,55 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)
CPV: 37400000-2 (Αθλητικά είδη και εξοπλισμός),37415000-0 (Αθλητικός εξοπλισμός), 44112200-0
(Επενδύσεις δαπέδων), 34928400-2 (Αστικός εξοπλισμός), 34928200-0 (Περιφράξεις), 39715300-0
(Εξοπλισμός εγκαταστάσεων υγιεινής)31600000-2 (Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός),31520000-7
(Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα), 34991000-0 (Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων),
92610000-0 (Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων).
Ο Δήμος Πωγωνίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει
τιμής (κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας:
Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
Πωγωνίου- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Η παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών –
εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πωγωνίου.
Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες και εργασίες που τις συνοδεύουν, οι οποίες
αφορούν την πλήρη εγκατάσταση υλικών και εξοπλισμού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση,
βελτίωση και αναβάθμιση δεκατεσσάρων γηπέδων του Δήμου Πωγωνίου.Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση των προβλεπόμενων εκ της μελέτης 37/2020 του Δήμου
Πωγωνίου, σε πλήρη λειτουργία. β) Τόπος παροχής της εργασίας είναι 14 γήπεδα του Δήμου Πωγωνίου.
Συγκεκριμένα
τα
υπό
προμήθεια
είδη
χωροθετούνται
στα
παρακάτω
γήπεδα
των
κοινοτήτων:Καλπάκι,Παρακάλαμο,Δελβινάκι,Πωγωνιανή,Κεφαλόβρυσο,Στρατίνιστα,Κουκλιούς,Κτίσματα,

Μαζαράκι,Ανω Ραβένια,Σιταριά,Χρυσόρραχη. Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών που δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του δημοπρατούμενου αντικειμένου. Δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτεςπροσφορές που υποβάλλονται για μέρος της δημοπρατούμενης σύμβασης.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» του

Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των Δήμων», και από Πιστώσεις του Δήμου Πωγωνίου. Η δαπάνη για την εν σύμβαση
βαρύνει την με Κ.Α. : 60-7331.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021
ποσού 662.192,55 €.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http:// www.promitheus.gov.gr / και
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) σε ηλεκτρονικό φάκελο.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24-05-2021 και ώρα 09:00
π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Ηλεκτρονικό Σύστημα. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 28-05-2021
και ώρα 12:00.
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 δέκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ και πενήντα τρία πέντε (10.680,53). (2% επί της
αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ). Δικαίωμα συμμετοχής στο 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 του λοιπούς όρους συμμετοχής.
Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήμου Πωγωνίου (www.pogoni.gr) στη
διαδρομή: Ο ΔΗΜΟΣ ► Νέα-Ανακοινώσεις ► Διακηρύξεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Πωγωνίου ,
Καλπάκι, Ιωάννινα, ΤΚ 44004 ή στο τηλ. 26533 60112 (Αρμόδιος: 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 : +30 2132141216 Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου
: (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα
345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-052017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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