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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΓΗΠΕ∆Ο Ν.
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ) ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.
Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται και πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στην παροχή υπηρεσιών για την
συντήρηση χλοοτάπητας γηπέδου ∆ηµοτικής Ενότητας Λάρισας και συγκεκριµένα στο γήπεδο της ΝΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ µε τοποθέτηση έτοιµου χλοοτάπητα.
Η ανάθεση θα γίνει µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον ∆ήµαρχο. Για την κάλυψη
της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας συνολικού προϋπολογισµού 37.200,00 ευρώ έχει εκδοθεί α) η
υπ’αριθ. 3058/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ∆ηµάρχου Λαρισαίων µε Α∆Α: Ω∆ΛΑΩΛΞ-ΤΧΧ µε
την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και β) βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας,
επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο
∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: 1356/2021.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν σχετική κλειστή προσφορά για την ανωτέρω
υπηρεσία έως την ∆ευτέρα 20/09/2021 , ώρα: 15.00 µ.µ. στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Λαρισαίων
(1ος όροφος), προς Τµήµα ∆ιεκπεραίωσης Προµηθειών και Αποθήκης του ∆ήµου Λαρισαίων µε την
ένδειξη: «Προσφορά για την για την συντήρηση χλοοτάπητας γηπέδου ∆ηµοτικής Ενότητας Λάρισας
(γήπεδο ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ) µε τοποθέτηση έτοιµου χλοοτάπητα» Ίωνος ∆ραγούµη 1, Τ.Κ. 41222,
τηλ.2413-500259.
Α. Περιγραφή υπηρεσίων – ενδεικτικός προϋπολογισµός:
Η παρούσα µελέτη αφορά την ανακατασκευή του γηπέδου Ν. Πολιτείας που βρίσκεται στη ∆ηµοτική
Ενότητα Λάρισας µε την εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα, συνολικής έκτασης 8 στρεµµάτων.
Οι εργασίες εγκατάστασης χλοοτάπητα περιλαµβάνουν τα παρακάτω:
Καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού. Αναµόχλευση του εδάφους σε βάθος
περίπου 15 εκατοστών για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της
επιφάνειας του εδάφους για την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. Όταν θα γίνει η διαµόρφωση του
εδάφους, θα δοθούν και οι κλίσεις (6‰), ώστε να γίνεται η αποστράγγιση των νερών. Στη συνέχεια
προβλέπεται να γίνει λίπανση του χώρου µε βασικό λίπασµα 12-12-17-2. Εν συνεχεία θα γίνει
εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα.
Κατά την ανακατασκευή του γηπέδου, ο ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάσταση τυχόν ζηµιών που θα
προκύψουν στο υπάρχον υπόγειο αρδευτικό σύστηµα.
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1.

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
30.000,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

∆ΑΠΑΝΗ
30.000,00

30.000,00
7.200,00
37.200,00

Β. Επιθυµητή ηµεροµηνία εκτέλεσης των εργασιών:
Η ισχύς της σύµβασης ορίζεται µέχρι 31/12/2021.
Γ. Λοιπά στοιχεία της προς εκτέλεσης των εργασιών:
Τέλος, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε, ότι κατά την κρίση της Υπηρεσίας µας, λόγω της φύσης της
Υπηρεσίας, απαιτείται:
Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία

ΝΑΙ

∆εν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την παραπάνω υπηρεσία, ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και όλων των νόµιµων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωµή του
αναδόχου θα γίνει µε την έκδοση τιµολογίων και ενταλµάτων πληρωµής.
Το κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά (χαµηλότερη τιµή), αποκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο της υπηρεσίας.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων.
2. Η τήρηση της Τεχνικής Περιγραφής.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
απορρίπτεται.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη.
Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µε απευθείας ανάθεση από τον ∆ήµαρχο βάση των διατάξεων του Ν.
4412/2016.
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων, άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 «Λόγοι αποκλεισµού Τροποποίηση του τίτλου και
αντικατάσταση του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016», παρακαλούµε ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή θα
προσκοµίσει πριν την ανάθεση, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της
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εταιρείας,
ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόµιµο εκπρόσωπο (άρθρο 80
παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).
∆ύναται να γίνει αντικατάσταση του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ως απόδειξη της µη συνδροµής
των λόγων αποκλεισµού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 µε την υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης (Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονοµικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου εκ µέρους του νόµιµου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται
στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016). Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης
όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
β. Φορολογική ενηµερότητα: για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης χρηµάτων.
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα: για συµµετοχή σε διαγωνισµό (1. περί απασχόλησης προσωπικού από
το Ι.Κ.Α και 2. προσωπικής ασφάλισης-ΕΦΚΑ, άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την
αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονοµικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί µη επιβολής σε βάρος του οικονοµικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου
αποκλεισµού, σύµφωνα τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
µήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
ε. Στις περιπτώσεις εταιρειών αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και ειδικότερα Καταστατικό εταιρείας
και Πιστοποιητικό ισχύουσας νόµιµης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.
Σας ενηµερώνουµε ότι η αποσφράγιση θα γίνει την Τρίτη 21/09/2021 και ώρα 9.00 π.µ. στο
Τµήµα ∆ιεκπεραίωσης ενιαίων προµηθειών και αποθήκης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

