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    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων Τμήμα Η-Μ κατασκευών και συντήρησης , 

προκηρύσσει  ανοιχτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου  <<  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ>>, με προϋπολογισμό 399.976,38 €. Το έργο συντίθεται από τις 

ακόλουθες  κατηγορίες  εργασιών:  α)  κατηγορία  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  με  προϋπολογισμό 

322.561,60 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), Αναθεώρηση : 0,00 Φ.Π.Α. 77.414,78

2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 8/5/2018  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με  τα  έγγραφα της  σύμβασης,  το  αργότερο στις  9/5/2018,   ενώ  τα  συμβατικά τεύχη του 

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) θα βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Λαρισαίων http://www.larissa-dimos.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα 

με το υπόδειγμα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Πληροφορίες στο 

τηλέφωνο  2413-500283,  FAX επικοινωνίας  2410-251339  αρμόδιος  υπάλληλος  για  επικοινωνία 

Γεώργιος ΖΕΜΠΕΚΗΣ.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/5/2018, 

ημέρα Δευτέρα και  ώρα 15:00 μ.μ και  το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  με ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης  του άρθρου 125  του N. 4412/16.

4.  Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί  α)  ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι,  μεμονωμένοι  ή  σε  κοινοπραξία, 

εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.ΕΠ,  που  δραστηριοποιούνται  στην  1η  τάξη  και  άνω  στην  κατηγορία 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, β)  αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 

πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.451,00 € και 

ισχύ τουλάχιστον  300 ημερών,  μετά την  ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  Ο χρόνος  ισχύος  των 

προσφορών είναι 270 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ . Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7.  Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το ανάδοχο.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.    

                  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

                                                                                Γεώργιος  ΣΟΥΛΤΗΣ 

http://www.larissa-dimos.gr/
mailto:hm@larissa-dimos.gr

	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
	                Λάρισα 18-4-2018


