Αριθμ. Πρωτ.: 163/2022

«Κληροδότημα Νικολάου & Μαρίας Καρανίκα-Ίδρυμα»
Δ/νση: Παπαναστασίου αριθμ. 52 (5ος όροφος)
Τ.Κ. 412 22, Λάρισα
------Πληροφορίες : Αριστέα Βαλαβάνη
Κιν.

: 6937 225080

Email

: aristeaval@hotmail.com
Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
Δ/νση: Σωκράτους αριθμ. 111
Τ.Κ. 413 36, Λάρισα

Κοινοποιούμενο προς:
Δήμο Λαρισαίων
Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη αριθμ. 1
Τ.Κ. 412 22, Λάρισα

Λάρισα, 16η Μαΐου 2022
Θέμα: Όροι προκήρυξης δημόσιου μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού με
συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για το έργο «Εργασίες Συντήρησης
Υπογείου Κτιρίου Κληροδοτήματος Καρανίκα επί της οδού Παπαναστασίου 52 στη
Λάρισα» προϋπολογισμού 77.304,82 € πλέον ΦΠΑ 24 %.

Το ίδρυμα με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ»
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Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με συλλογή γραπτών
σφραγισμένων προσφορών για το έργο: «Εργασίες Συντήρησης Υπογείου Κτιρίου
Κληροδοτήματος Καρανίκα επί της οδού Παπαναστασίου 52 στη Λάρισα»
προϋπολογισμού εβδομήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων ευρώ και
ογδόντα δύο λεπτών (77.304,82 €) προ ΦΠΑ, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού
ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ
λεπτών (95.857,98 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, υπό τους εξής όρους και
προϋποθέσεις:

1.

Περιγραφή Έργου
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2.

Αναλυτικός Προϋπολογισμός του Έργου
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3.

Δικαίωμα συμμετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που είναι
εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες

4.

Υποβολή Προσφοράς
(α) Προσφορά:

Οι προσφέροντες υποβάλλουν εντός σφραγισμένου αδιαφανούς φακέλου τα
ακόλουθα:
ι. αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία
τους, ήτοι όνομα, επώνυμο, διεύθυνση για τα φυσικά πρόσωπα και επωνυμία, έδρα
για τα νομικά πρόσωπα, καθώς επίσης και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
ιι. Τεχνική Προσφορά σχετικά με την ολοκλήρωση του παρόντος έργου.
ιιι. Οικονομική Προσφορά για την ολοκλήρωση του έργου.
Άπαντα τα ως άνω έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα και
υπογεγραμμένα και σφραγισμένα αρμοδίως από τους προσφέροντες.
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται ρητά η υποβολή εναλλακτικών προσφορών από τους
ενδιαφερόμενους.
(β) Χρόνος υποβολής/ δημοσιότητα :
Η προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται
στις είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση/ ανάρτηση της προκήρυξης στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Περαιτέρω, η παρούσα προκήρυξη θα
αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου εντός των χωρικών ορίων του οποίου
πρόκειται να εκτελεστεί το έργο, ήτοι του Δήμου Λαρισαίων. Προσφορές οι οποίες θα
υποβάλλονται εκπροθέσμως μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, έστω και αν
παραληφθούν, δε θα γίνονται αποδεκτές.
(γ)

Τόπος υποβολής :
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Κατά το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερών όπου η παρούσα προκήρυξη θα
βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

Οικονομικών, οι

ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ιδιοχείρως την έγγραφη προφορά τους όπως
αναλυτικά περιγράφεται αυτή σε ανώτερη θέση, εντός κλειστού αδιαφανούς
φακέλου, λαμβάνοντας βεβαίωση υποβολής προσφοράς. Επιπλέον, θα γίνονται
αποδεκτές και προσφορές οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη
αποστολή, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής. Η
κατά τα ανωτέρω υποβολή των προσφορών θα γίνεται στο γραφείο του ιδρύματος,
επί της οδού Παπαναστασίου 52

(5ος όροφος) και ώρες 12:00 μ.– 13:00 μ.μ.

καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να
επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 6979989739 (κα Μαρία Κοτάκου) & 6937 225080 –
email: aristeaval@hotmail.com (κα Αριστέα Βαλαβάνη).
5. Διαδικασία/ Αξιολόγηση προσφορών:
Ι. Διαδικασία
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή μειοδοτική συνοπτική διαδικασία του
άρθρου 45 παρ. 3 του ν. 4182/2013 « Κώδικας κοινωφελών περιουσιών,
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».
ΙΙ. Κριτήρια επιλογής
Αντικειμενικό κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιµής, ήτοι το µεγαλύτερο ποσοστό παρεχόµενης
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για την ολοκλήρωση του προκηρυχθέντος έργου.
ΙΙΙ. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ιδρύματος.
Το Δ.Σ. του ιδρύματος είναι αρμόδιο για την κρίση των υποβληθέντων φακέλων
προσφοράς, το οποίο μετά την αξιολόγησή τους θα συντάξει Πρακτικό περί επιλογής
αναδόχου του έργου. Μετά την κατάρτιση του ως άνω πρακτικού, η ανάθεση του
έργου ανακοινώνεται στην αρμόδια αρχή, η οποία έχει δικαίωμα να ελέγχει
οποτεδήποτε την εκτέλεση του έργου.
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ΙV. Επιλογή αναδόχου
Μετά την παρέλευση των ως άνω οριζόμενων είκοσι (20) ημερών, χρονικό
διάστημα κατά το οποίο η παρούσα προκήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών θα ακολουθήσει το στάδιο της
αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:
Δέκα (10) εργάσιμές ημέρες μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών συγκροτείται το Δ.Σ. / Επιτροπή Αξιολόγησης προκειμένου να προβεί
στην αποσφράγιση των κλειστών, αδιαφανών φακέλων προσφορών και αυτές που
πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα
Προκήρυξη θα συνεκτιμηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανάδειξη του
αναδόχου του έργου.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση
στις λοιπές προσφορές, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Το Δ.Σ. μπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους.
H Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται πιο πάνω
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή
ως άνω αναφέρεται,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.Το Δ.Σ. του ιδρύματος μετά την κατά τα
ανωτέρω διαδικασία θα συντάξει Πρακτικό περί επιλογής αναδόχου του έργου. Μετά
την κατάρτιση του ως άνω πρακτικού, η ανάθεση του έργου ανακοινώνεται στην
αρμόδια αρχή, η οποία έχει δικαίωμα να ελέγχει οποτεδήποτε την εκτέλεση του
έργου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή
του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι
(20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται
η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
6. Παραλαβή του έργου/ Πληρωμή αναδόχου του έργου
Το έργο παραλαμβάνεται ποιοτικά και ποσοτικά από Επιτροπή Παραλαβής την οποία
συγκροτεί η αρμόδια αρχή και αποτελείται από έναν τεχνικό υπάλληλό της, έναν
υπάλληλο του αρμόδιου ως εκ του σκοπού Υπουργείου και ένα τρίτο άτομο, δημόσιο
υπάλληλο ή ιδιώτη με εξειδικευμένες γνώσεις. Η παραλαβή συντελείται μέσα σε έξι
(6) μήνες από την πρόσκληση του Δ.Σ. του ιδρύματος, αλλιώς συντελείται
αυτοδίκαια. Μετά την παραλαβή υποβάλλεται από το Δ.Σ. στην αρμόδια αρχή
απολογισμός της δαπάνης με τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου εκτέλεσης του έργου γίνεται από το Δ.Σ του
κληροδοτήματος με βάση την υπογραφείσα ως άνω σύμβαση και με την προσκόμιση
των νόμιμων δικαιολογητικών και τιμολογίων μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για
την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Απόστολος Καλογιάννης

1.Ξυνοπούλου Ελένη
2. Ελένη Βούζη
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