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Ιωάννινα : 29 / 07 / 2019   

Αριθμ. Πρωτ.: 47185/11953 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Διακήρυξης Ανοικτού άνω των ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  

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

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη 

προσφορά) για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED για τη κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Ιωαννιτών, συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με το Φ.Π.Α. εκ του οποίου ποσό 

2.000.000,00 € με το Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 20.7135.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και το υπόλοιπο 

ποσό του 1.000.000,00 € με το Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 

Κωδικός NUTS : EL 543 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσιών συμβάσεων 

(Κωδικολόγιο CPV 2008) :  

A/A Κωδικός CPV Περιγραφή 

1 34993000-4 Φωτιστικά οδών 

2 34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 

3 31532800-2 Βραχίονες φωτιστικών 

4 45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 

5 44212250-6 Ιστοί  

6 50232110-4 Θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων δημόσιου 

φωτισμού 

7 32441200-8 Εξοπλισμός Τηλεμετρίας και ελέγχου 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας. 

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 31/07/2019 και καταληκτική ημερομηνία : 30/08/2019 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.  

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 
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παρ.1α του Ν.4412/16), δηλαδή ποσού σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (48.387 €)
1
, σύμφωνα 

με το υπόδειγμα (α) που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της Διακήρυξης. 

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 για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η παροχή διευκρινήσεων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης 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) και 2651361333 

(Νικόλαος Έξαρχος) .  Για πληροφορίες επί του τεχνικού αντικειμένου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Ιωαννιτών, και συγκεκριμένα στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  στο τηλ. 

2651083880 & 83881 (Γεώργιος Οικονόμου) 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 

                                                           
1 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη 

συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, , (άρθρο 

72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του 

άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).). 
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