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Ιωάννινα : 04 / 10 / 2018    

Αριθμ. Πρωτ.: 56235/15053 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την για την προμήθεια: 

Α) υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους (ΟΜΑΔΑ Α – 199.999,98 €) 

Β) πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια (ΟΜΑΔΑ Β – 149.999,22 €)  

για δώδεκα (12) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 349.999,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

 Η κατανομή των πιστώσεων περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Οικονομικό έτος Συνολικό ποσό δέσμευσης 

2018 30.7135.005 – 80.000,00 € 

30.7135.006 - 100.000,00 € 

2019 30.7135.005 – 69.999,22 € 

30.7135.006 – 99.999,98 € 

Σύνολο δαπάνης 349.999,20  € 

 
 

Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες (μερική 

προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων (ολική προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς (μερική ή 

ολική) αφορά στο σύνολο των ειδών της  επιλεγόμενης ομάδας.  

 

Επισημαίνεται ότι εάν ένας ενδιαφερόμενος καταθέσει προσφορά σε περισσότερες από μια ΟΜΑΔΕΣ  

τότε τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατεθούν πρωτότυπα στον φάκελο μιας εκ των ΟΜΑΔΩΝ . Στους 

φακέλους προσφοράς των υπολοίπων ΟΜΑΔΩΝ θα κατατεθούν αντίγραφα των πρωτοτύπων δικαιολογητικών μαζί 

με Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει σε ποια προσφορά βρίσκονται τα πρωτότυπα. 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με 

ημερομηνία έναρξης 05/10/2018 ώρα 10:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία : 09/11/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. σε 

ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης 

του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.  
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Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ συμμετέχοντος για ποσό που 

θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 

παρ.1α του Ν.4412/16) και αναλυτικά: 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

2% 

Α υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και  

κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους χώρους  

120.967,11  

2.419,34 

Β πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια  161.290,31 3.225,81 

 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, μια (1) εβδομαδιαία 

τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr) και στον Ιστότοπο του 

προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr. και ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη 

της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

 Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 

που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο 

των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 

διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να κατατίθενται σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στη § 2 του άρθρου 67 Ν.4412/16 που ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) 

ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον 

αυτά έχουν υποβληθεί έγκαιρα (δέκα ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την 

παραλαβή των προσφορών). 

 

Για κάθε άλλη πληροφορία επί της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Ιωαννιτών, και συγκεκριμένα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα 

Προμηθειών, Καπλάνη 7 (3ος όροφος) στο τηλ. 2651361385 (Απόστολος Γκούνης) .   

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 
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