
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Ο  Δήμος  Λαρισαίων,  προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό για  την  ανάθεση  του  έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΣΤΟΝ  ΑΥΛΕΙΟ  ΧΩΡΟ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ» με  προϋπολογισμό  25.000,00  ΕΥΡΩ
(20.161,29+  4.838,71 ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α)
κατηγορία  Οικοδομικών,  με  προϋπολογισμό  16.633,13 € (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ,
απρόβλεπτα, άνευ Φ.Π.Α.), β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό 3.528,16 €
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, άνευ Φ.Π.Α.).

2. Tο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενος, και τα
τεύχη δημοπράτησης (μαζί με το μέρος Ι της ΤΕΥΔ) διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του
Δήμου Λαρισαίων www.larissa-dimos.gr (Ενημέρωση / Προκηρύξεις Έργων & Προμηθειών),
όπως και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (οδός Ίωνος Δραγούμη 1,
Λάρισα, τ.κ. 41222, 4ος όροφος, πληροφορίες κ. Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντου, τηλ. 2413-500268,
Τηλεομοιοτυπία: 2413-251339, e-mail: synsxol@larissa-dimos.gr.)

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη μέρα
του  διαγωνισμού.  Εφόσον  ζητηθούν  εμπρόθεσμα,  χορηγούνται  το  αργότερο  εντός  της  επόμενης
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον
τα ζητήσουν έγκαιρα, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει
τα  ζητηθέντα  στοιχεία  μέσω  των  Ελληνικών  Ταχυδρομείων  ή  ιδιωτικών  εταιρειών  μεταφοράς
αλληλογραφίας, με έξοδα μεταφοράς που βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο και χωρίς να φέρει ευθύνη για
την έγκαιρη άφιξη τους σε αυτόν. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  26/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10:00 πμ στο Τμήμα
Συντήρησης  Δημοτικών  Κτιρίων  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  4ος όροφος  στο  Δημοτικό
Κατάστημα, Ίωνος Δραγούμη 1.
Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν διεξαχθεί η δημοπρασία κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά  δεν  κατατεθεί  καμία  προσφορά,  η  αποσφράγιση  και  η  καταληκτική  ημερομηνία  αντίστοιχα
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους
οικονομικούς  φορείς  έλαβαν  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  και  αναρτάται  στο  ΚΗΜΔΗΣ  και  στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Η  επιλογή  του  αναδόχου  θα  γίνει  σύμφωνα  με  την  ανοιχτή  διαδικασία  του  άρθρου  117  του  Ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η  οικονομική  προσφορά  των  διαγωνιζόμενων,  θα  συνταχθεί  και  θα  υποβληθεί  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

4.το διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
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α1) Εγγεγραμμένες  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  που  τηρείται  στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα  Οικοδομικά
και Α1 τάξη και άνω για έργα Η/Μ.

α2) Οικονομικοί  φορείς  προερχόμενοι  από  άλλα  κράτη  –  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
εγγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων της χώρας
προέλευσης.

Επίσης  υπάρχει  η  δυνατότητα  συμμετοχής  επιχειρήσεων  εγγεγραμμένων  στα  Νομαρχιακά
Μητρώα (άρθρα 105 & 106 του ν. 3669/2008).

β)  Κοινοπραξίες  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις  Οικονομικών  Φορέων)  εγγεγραμμένων  στην
κατηγορία του έργου που δημοπρατείται. 

5.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται  η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  403,23
ευρώ.  Η εγγύηση συμμετοχής  πρέπει  να ισχύει  τουλάχιστον για  έξι  (6) μήνες& τριάντα (30)
ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

6. Η συνολική προθεσμία του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.

7. Η εκτέλεση του έργου περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων του έτους 2019
με την ένδειξη  Κ.Α.: 30.7321.47001 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά, καθώς και της κράτησης 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4, Ν.4013/2011.Το έργο χρηματοδοτείται από  ΣΑΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

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