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ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  33998/30-07-2019

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Λαρισαίων

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-
08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εορταστικού Φωτισμού», με κριτήριο  ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (επί του συνόλου της αξίας των υπό προμήθεια ειδών).
Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  235.582,02  €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 189.985,50 €, ΦΠΑ: 45.596,52 €).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.pro  mith  eus.gov   με  σφραγισμένες  προσφορές, οι 
οποίες  θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με  τις  διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών της  σχετικής 
Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α. 56902/215/19-05-17 (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-17)).
Ως ημερομηνία ανάρτηση  ς     των     τευχών     δημοπράτησης   στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 31η/07/2019 
ημέρα Τετάρτη, ως ημερομηνία έναρξη  ς     υποβολής     προσφορών   ορίζεται η 02η/08/2019 ημέρα Παρασκευή, και ως 
καταληκτική     ημερομηνία     υποβολής     προσφορών   ορίζεται η 22η/08/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 
Τα δικαιολογητικά της  προσφοράς που απαιτείται να προσκομιστούν εντύπως προσκομίζονται  εντός προθεσμίας 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς.
Η  αποσφράγιση  των  προσφορών θα  πραγματοποιηθεί  ηλεκτρονικά  τέσσερεις  (4)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 29/08/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς - χρήστες θα πρέπει να έχουν 
πραγματοποιήσει εγγραφή στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με το 
άρθρο 5 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 02.06.17) και να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή χορηγούμενη 
από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών  πληροφοριών  υποβάλλονται, από εγγεγραµµένους στο Σύστηµα οικονοµικούς 
φορείς,  ηλεκτρονικά,  µόνο  στο  δικτυακό  τόπο  του  συγκεκριµένου  διαγωνισµού  µέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr     του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαρισαίων (ΟΤΑ Α’ Βαθμού), Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 – ΤΚ 412 22, Λάρισα, Ελλάδα, 
Τηλέφ.: +30-2413.500.238,  fax: +30-2410–251.339,  Ηλεκτρονική διεύθυνση: hm@larissa-dimos.gr,  Διαδικτυακός 
τόπος : www.larissa.  gov  .gr  
Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης:  Πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στην  πλατφόρμα  του  Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω  της  διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov 
και  στον διαδικτυακό τόπο του  Δήμου. 
Κωδικοί CPV: 31522000-1.
Τόπος Παράδοσης – Κωδικός NUTS: EL612.
Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές: ΟΧΙ.
Χρονική διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα  (30) ημερολογιακές ημέρες  από την 
επομένη υπογραφής της σύμβασης.
Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι.
Προϋποθέσεις      σ  υμμετοχής  : 
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α)  Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο) : Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδα-
πά ή αλλοδαπά καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν  δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.4 της Διακήρυξης.
β) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί 
αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 2.2.9.2 της Διακήρυξης - παρ. Β.3., σε αντιστοιχία με τα λοιπά οριζόμενα 
στην παρ. 2.2.5 αυτής,  Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) απαιτούμενων προσόντων: Να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών  κατά  την   τελευταία  τριετία  (2016  –  2017  –  2018),  τουλάχιστον  ίσο  ή  μεγαλύτερο  του  ποσού  του  
εκτιμώμενου προϋπολογισμού της υπό ανάθεση προμήθειας, χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
γ)  Τεχνική  ικανότητα:  Πληροφορίες  και  διατυπώσεις  που  είναι  απαραίτητες  για  να  κριθεί  εάν  πληρούνται  οι 
απαιτήσεις του άρθρου 2.2.9.2 της Διακήρυξης - παρ. Β.4, σε αντιστοιχία με τα λοιπά οριζόμενα στην παρ. 2.2.6 αυτής.
Αποκλεισμός  υποψηφίων: Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (άρθρο 57 
παρ. 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 
Απαιτούμενες Εγγυήσεις: α) Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης,  κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική  επιστολή 
συμμετοχής που ανέρχεται  στο ποσό των (τριών  χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννιά Ευρώ και  εβδομήντα ένα 
λεπτά)  3.799,71 €. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει:  β) 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, Εγγύηση Καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 
5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α., και γ)  Εγγύηση Καλής λειτουργίας ύψους 2,5% της συμβατικής 
αξίας χωρίς το ΦΠΑ, με την παραλαβή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Χρόνος ισχύος προσφορών:  Οι προσφορές θα αφορούν στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και θα ισχύουν και 
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, το οποίο υπολογίζεται 
από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
Έννομη Προστασία: Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 και το Π.Δ.39/2017 (Α’ 
64/04-05-17).
Δημοσιότητα: Η παρούσα προκήρυξη θα καταχωρηθεί  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων  Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ),  στον  ιστότοπο  http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr   (Πρόγραμμα  “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”),  καθώς  και  στον  Ελληνικό  Τύπο.  Το 
πλήρες τεύχος της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  
και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  www.  promitheus  .gov.gr  .  Eπίσης, τόσο η παρούσα προκήρυξη όσο και η 
Διακήρυξη και τα λοιπά αρχεία του διαγωνισμού θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αρχής, στη 
διεύθυνση:  http://www.larissa.gov.gr, στην  διαδρομή :   ► Ενημέρωση ► Προκηρύξεις  Έργων – Προμηθειών.
Έξοδα δημοσιεύσεων: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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