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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό  ανοικτό διαγωνισμό  με  σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο  ανάθεσης της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των
γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Συντήρησης, Βελτίωσης και Λειτουργίας δικτύου Φωτεινών Σηματοδοτών  Δ.
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ». O χρόνος υλοποίησης του συνόλου των γενικών υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και
για 12 μήνες. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 265.304,70 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24. % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  213.955,40 ΕΥΡΩ ΦΠΑ:   51.349,30 ΕΥΡΩ). Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος
Λαρισαίων και η σύμβαση χρηματοδοτείται Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών για την διατήρηση της καλής και ασφα-
λούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης του οδικού δικτύου του Δήμου Λαρισαίων, αρμοδιότη-
τας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

  Η  υπό  δημοπράτηση  σύμβαση  κατατάσσεται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων (CPV) 50232200-2 «Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών». Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των προβλεπόμενων υπηρεσιών.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές
θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από 29/10/2020 έως 16/11/2020 και ώρα 15:00.  Μετά
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς θα γίνει την 20/11/2020 και ώρα
9:30 π.μ. σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 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 (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16).

Για τη  συμμετοχή  τους  στο  διαγωνισμό,  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  πρέπει  να εγγραφούν  στο
ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) και να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής
ποσού 4.280,00Ευρώ.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο 4 ημέρες πριν την προθεσμία που ορίζεται
για  την  υποβολή  προσφορών.  Τα  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.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα είναι αναρτημένο και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Λαρισαίων στη
διεύθυνση www.larissa-dimos.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ( Συστημικός Αύξων
Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ               ).

Πληροφορίες  και  διευκρινίσεις  μπορούν  να  λάβουν  οι  ενδιαφερόμενοι  από  το  Τμήμα  Η/Μ  Εργων  &
Συντήρησης, Ίωνος Δραγούμη 1, 4ος όροφος, κος Ζεμπέκης Γιώργιος, τηλ. 2413 500385, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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