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

Ο Δήμος Πωγωνίου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την
επιλογή αναδόχου παροχής γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Δήμο
Πωγωνίου για το έργο “Thematic Tourism Development Through The Preservation Of Polyphonic Music,
Unique Element Of The Cross-Border Cultural Heritage” (ακρωνύμιο POLYPHONIA).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Προϋπολογισμός: 103.444,35 €, πλέον ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 128.271,00 €)
Γλώσσα: Ελληνική
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV):72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης έως τις 20/07/2021.
Χρηματοδότηση:H παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg IPA Cross-border
Cooperation Programme “Greece-Albania2014-2020”» και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 60-6162.003 του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου. Σχετική η υπ’
αριθ. Α-271/2020 απόφαση του Δημάρχου για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

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 2.068,89 ευρώ
(δύο χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτών).
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04-12-2020 και ώρα 11:00 π.μ. Μετά
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης,
ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 12η-11-2020 και η ώρα
έναρξης η 13:00μμ.
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αύξοντα αριθμό: 101657 καθώς και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Πωγωνίου, www.pogoni.gr. στη διαδρομή: Ο ΔΗΜΟΣ Νέα►Ανακοινώσεις ► Διακηρύξεις.
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www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί
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