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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου
του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”».
Πηγή Χρηματοδότησης: Το Έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 - 2013, κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πωγωνίου, Διεύθυνση: Καλπάκι, 44004, Καλπάκι Ιωάννινα , Τηλ.: 26533
60100, Φαξ: 2653360103.
Προϋπολογισμός: 197.100,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (Προϋπολογισμός χωρίς
Φ.Π.Α.: 160.243,90€, Φ.Π.Α.: 36.856,10€).
Απαιτούμενες Εγγυήσεις: 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, δηλ. στις
Τρεις Χιλιάδες Εννιακόσια Σαράντα Δύο Ευρώ (€ 3.942,00).
Προθεσμία Παράδοσης Έργου: Έως 31/10/2013.
Τύπος Διαγωνισμού – Κριτήρια Ανάθεσης: Ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα (από τεχνική και οικονομική άποψη) Προσφορά.
Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
Ισχύουσα Νομοθεσία: Ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις του N. 3463/2006, του Π.Δ. 28/1980,καθώς
και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της έδρας του Δήμου Πωγωνίου, Καλπάκι, 44004, Καλλπάκι Ιωάννινα, στις 25/10/2012 και
ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή Συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή
σχετικών με το αντικείμενο του Έργου υπηρεσιών, έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός
Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997), ή από τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.,(β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που
υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο
«Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής» της αναλυτικής διακήρυξης.
Παραλαβή Διακήρυξης: Η διάθεση του Τεύχους της Διακήρυξης γίνεται κατόπιν έγγραφης Αίτησης
των Υποψηφίων, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από Απόδειξη κατάθεσης ποσού 30,00€ στην
Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου, με την αιτιολογία «Για το Τεύχος της Διακήρυξης του
Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου
στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”». Στις Αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία των Υποψηφίων αναδόχων (Επωνυμία, Διεύθυνση, Αριθμό
Τηλεφώνου, Αριθμό Τηλεομοιοτυπίας, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, κλπ.). Οι Αιτήσεις
Παραλαβής των Τευχών της Διακήρυξης παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται από την Αναθέτουσα
Αρχή, το αργότερο μέχρι και την τέταρτη (4η) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του Διαγωνισμού και ώρα 14.00 μμ. Οι Υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα και
έγκυρα, ως ανωτέρω, Αίτηση παραλαβής του Τεύχους της Διακήρυξης μπορούν να παραλαμβάνουν
(σε έντυπη μόνο μορφή) από την ημέρα της πρωτοκόλλησης της σχετικής Αίτησής τους και από την
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής το Τεύχος της Διακήρυξης, αυτοπροσώπως ή μέσω κατάλληλα
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους ή μέσω εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό ταχυμεταφορέα
(courier), με χρέωση του παραλήπτη.
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 25/10/2012 και ώρα 12:00 (μέχρι την ημερομηνία και ώρα
έναρξης της διενέργειας του Διαγωνισμού, εφόσον υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά ή με Courier). Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να
είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.
Τόπος Υποβολής Προσφορών: Δήμος Πωγωνίου, Καλπάκι, 44004, Καλπάκι Ιωάνννινα.
Ισχύς Προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για δύο (2) μήνες
από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Καλπάκι, 10/10/2012
Για το Δήμο Πωγωνίου
Ο Δήμαρχος
Καψάλης Κωνσταντίνος

