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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ε.Γ.Τ.Α .Α .)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές
περιοχές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΕΣΚΑΤΗ 30 / 08 / 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Αριθμ. πρωτ.: 5834

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.
4412/16 για τη Σύμβαση Προμήθειας με τίτλο «Δημιουργία Έκδοση ιστορικού πολιτιστικού έργου με τίτλο: Δήμος Δεσκάτης
- Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού», προϋπολογισμού
30.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) και 31.800,00 € (με ΦΠΑ)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Δημιουργία - Έκδοση ιστορικού πολιτιστικού
έργου με τίτλο: Δήμος Δεσκάτης - Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού» , με κωδικό
έργου 2017ΣΕ08210000, σε 1.500 αντίτυπα, προϋπολογισμού 30.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 6%:
1.800,00 €) και συνολική αξία: 31.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δεσκάτης
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Είδος αναθέτουσας αρχής: ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ
Οδός: Ανδρομανας 2
Τηλ: 2462351101 Fax: 2462351105
E-mail: dimosdes@otenet.gr
Ιστοσελίδα: https://dimos-deskatis.gr/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της
ιστοσελίδας του Δήμου στη διεύθυνση (URL) https://dimos-deskatis.gr/ στην διαδρομή:
Δήμος Δεσκάτης ► Ενημέρωση►Δημοπρασίες-Διαγωνισμοί-Έργα
Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://dimos-deskatis.gr/ είναι διαθέσιμα όλα τα
συμβατικά τεύχη της παρούσας.
Επίσης η παρούσα προκήρυξη και η διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών
δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών της
Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση Ανδρομάνας 2, τηλ. 24623 51123 όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 22113000-5

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι δημιουργία (έρευνα,

συγγραφή και η τελική έκδοση) ιστορικού έργου της ιστορίας και του πολιτισμού του Δήμου
Δεσκάτης, στην ελληνική γλώσσα σε 1.500 αντίτυπα, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και των Τεχνικών Χαρακτηριστικών
που επισυνάπτεται στην Διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού.
5. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Το αργότερο οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης.
7. Δικαιούμενοι 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
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας και
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

2

ΑΔΑ: ΩΣ8ΔΩ9Υ-5Ω5

21PROC009128679 2021-08-30
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. Εφόσον όμως μια ένωση καταστεί ανάδοχος, υποχρεούται να συσταθεί ως
Κοινοπραξία, σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.
8. Εγυήσεις: Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και
εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% επί του καθαρού ποσού της προμήθειας, που
ανέρχεται στο πόσο των εξακοσίων ευρώ (600,00).
9. Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
10. Παραλαβή προσφορών:
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13η/9/2021, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:30 π.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί μέσω της αναθέτουσας αρχής και το άνοιγμα των προσφορών
θα γίνει στις 13/9/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
"Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, κωδικός ΣΑΕ του
έργου 2017ΣΕ08210000 και με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 001132447.
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14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι
διατάξεις του ν. 4412/2016.
15. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ),
όπου
έλαβε
ΑΔΑΜ: 21PROC009128384 , στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL)
https://dimos-deskatis.gr/ στην διαδρομή: Δήμος Δεσκάτης ► Ενημέρωση►ΔημοπρασίεςΔιαγωνισμοί-Έργα: στις 30/08/2021.
Η παρούσα Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης), δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο σε μια
ημερήσια εφημερίδα του Νομού Γρεβενών.
Επίσης, αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗMHTΡΙΟΣ
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