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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΓΗΠΔΓΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ
ΦΑΛΑΝΗ ΜΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΣΟΙΜΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ
Ο Γήκνο καο ελδηαθέξεηαη θαη πξφθεηηαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ
ζπληήξεζε ριννηάπεηαο γεπέδνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γηάλλνπιεο Φαιάλεο κε ηνπνζέηεζε έηνηκνπ
ριννηάπεηα.
Η αλάζεζε ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο απφ ηνλ Γήκαξρν. Γηα ηελ θάιπςε
ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 37.200,00 επξψ έρεη εθδνζεί α) ε
ππ’αξηζ. 3057/2021 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο Γεκάξρνπ Λαξηζαίσλ κε ΑΓΑ: 6ΘΓΓΩΛΞ-Σ3Ξ κε
ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηάζεζε πίζησζεο θαη β) βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο,
επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν
Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α: 1355/2021.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ζρεηηθή κλειζηή προζθορά γηα ηελ αλσηέξσ
ππεξεζία έσο ηελ Γεπηέξα 20/09/2021 , ώρα: 15.00 μ.μ. ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ
(1νο φξνθνο), πξνο Σκήκα Γηεθπεξαίσζεο Πξνκεζεηψλ θαη Απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ κε ηελ
έλδεημε: «Πξνζθνξά γηα ηελ γηα ηελ ζπληήξεζε ριννηάπεηαο γεπέδνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γηάλλνπιεο
Φαιάλεο κε ηνπνζέηεζε έηνηκνπ ριννηάπεηα» Ίσλνο Γξαγνχκε 1, Σ.Κ. 41222, ηει.2413-500259.
Α. Περιγραθή σπηρεζίων – ενδεικηικός προϋπολογιζμός:
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ Φαιάλεο πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή
Δλφηεηα Γηάλλνπιεο κε ηελ εγθαηάζηαζε έηνηκνπ ριννηάπεηα, ζπλνιηθήο έθηαζεο 8 ζηξεκκάησλ.
Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ριννηάπεηα πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ:
Καζάξηζκα, ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή θάζε άρξεζηνπ πιηθνχ. Αλακφριεπζε ηνπ εδάθνπο ζε βάζνο
πεξίπνπ 15 εθαηνζηψλ γηα ηνλ ςηινρσκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο θαη γεληθή κφξθσζε ηνπ αλάγιπθνπ ηεο
επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα. Όηαλ ζα γίλεη ε δηακφξθσζε ηνπ
εδάθνπο, ζα δνζνχλ θαη νη θιίζεηο (6‰), ψζηε λα γίλεηαη ε απνζηξάγγηζε ησλ λεξψλ. ηε ζπλέρεηα
πξνβιέπεηαη λα γίλεη ιίπαλζε ηνπ ρψξνπ κε βαζηθφ ιίπαζκα 12-12-17-2. Δλ ζπλερεία ζα γίλεη
εγθαηάζηαζε έηνηκνπ ριννηάπεηα.
Καηά ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ πνπ ζα
πξνθχςνπλ ζην ππάξρνλ ππφγεην αξδεπηηθφ ζχζηεκα.
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KA.:

35.6262.50040
ΔΙΓΟ

1.

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΜΟΝΑΓΑ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΔΜΑΥΙΟ
ΓΗΠΔΓΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ
ΦΑΛΑΝΗ ΜΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
ΔΣΟΙΜΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ

1

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ
30.000,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΓΑΠΑΝΗ
30.000,00

30.000,00
7.200,00
37.200,00

Β. Δπιθσμηηή ημερομηνία εκηέλεζης ηων εργαζιών:
Η ηζρχο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη κέρξη 31/12/2021.
Γ. Λοιπά ζηοιτεία ηης προς εκηέλεζης ηων εργαζιών:
Σέινο, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε, φηη θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο καο, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο
Τπεξεζίαο, απαηηείηαη:
Απαηηνχληαη ηερληθέο γλψζεηο ή ηερληθή εκπεηξία

ΝΑΙ

Γελ απαηηνχληαη ηερληθέο γλψζεηο ή ηερληθή εκπεηξία

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξαπάλσ ππεξεζία, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 37.200,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη θφξσλ, ελψ ε πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ θαη εληαικάησλ πιεξσκήο.
Σν θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή), απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ:
1. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ.
2. Η ηήξεζε ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.
3. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο απνξξίπηεηαη.
4. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
απνξξίπηεηαη.
5. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ θξίλεηαη σο απαξάδεθηε.
Η αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε απφ ηνλ Γήκαξρν βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
4412/2016.
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, άξζξν 22 ηνπ Ν. 4782/2021 «Λφγνη απνθιεηζκνχ Σξνπνπνίεζε ηνπ ηίηινπ θαη
αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016», παξαθαινχκε ν πξνζθέξσλ ηε ρακειφηεξε ηηκή ζα
πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ αλάζεζε, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α. Απόζπαζμα ποινικού μηηρώοσ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα
χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο
εηαηξείαο,
ή
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γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή
δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν (άξζξν 80
παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016).
Γχλαηαη λα γίλεη αληηθαηάζηαζε ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ σο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 κε ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο
δήισζεο (Η ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ
πξνζψπνπ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φπσο απηφο νξίδεηαη
ζηελ πεξίπη. 79Α ηνπ Ν.4412/2016). Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο
φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
β. Φορολογική ενημερόηηηα: γηα θάζε λφκηκε ρξήζε εθηφο είζπξαμεο ρξεκάησλ.
γ. Αζθαλιζηική ενημερόηηηα: γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ (1. πεξί απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ απφ
ην Ι.Κ.Α θαη 2. πξνζσπηθήο αζθάιηζεο-ΔΦΚΑ, άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) και σπεύθσνη
δήλωζη φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ
αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
δ. Τπεύθσνη δήλωζη πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ
απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021).
Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη εν ιζτύ καηά ηο τρόνο σποβολής
ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηρεις (3)
μήνες πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε
ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019).
ε. ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα Καηαζηαηηθφ εηαηξείαο
θαη Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο απφ ην ΓΔΜΗ.
αο ελεκεξψλνπκε φηη ε απνζθξάγηζε ζα γίλεη ηελ Σρίηη 21/09/2021 θαη ψξα 9.00 π.κ. ζην
Σκήκα Γηεθπεξαίσζεο εληαίσλ πξνκεζεηψλ θαη απνζήθεο.
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