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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Προκήρυξη σύμβασης
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, ΛΑΡΙΣΑ, 41222, ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr ,
Τηλέφωνο: +30 2413500340/327, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@larissa.gov.gr , Φαξ: +30 2410250372, Κωδικός NUTS: EL612
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: www.larissa.gov.gr
I.3) Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Τμήμα II: Αντικείμενο II.1)Εύρος της σύμβασης II.1.1)Τίτλος: Προμήθεια Εορταστικού Φωτισμού για το Δήμο Λαρισαίων. Αριθμός αναφοράς: Αρ. συστημ. ΕΣΗΔΗΣ 170122
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 31522000-1
II.1.3) Είδος σύμβασης: Αγαθά
II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Προμήθεια Εορταστικού Φωτισμού δλδ προμήθεια νέων υλικών αλλά και η συντήρηση του ήδη υπάρχοντος στολισμού, για να ολοκληρωθεί ο
χριστουγεννιάτικος διάκοσμος της πόλης.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 266 009.00 EUR
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι. Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Προμήθεια υλικών που αφορούν στον εορταστικό φωτισμό.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης. Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 266 009.00 EUR
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών. Διάρκεια σε μήνες: έξι (6).
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές. Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες .
IΙI.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής IΙI.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο. Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: Όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης και σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 "Καταλληλότητα άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας "
IΙI.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια . Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
IΙI.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Τμήμα IV: Διαδικασία IV.1)Περιγραφή IV.1.1)Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA). Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. Ημερομηνία 12/09/2022. Τοπική ώρα: 15:00.
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών. Ημερομηνία: 16/09/2022. Τοπική ώρα: 10:00
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις. Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής. Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr , Φαξ: +30 2132141229, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης και σύμφωνα με
την παράγραφο 3.4 "Προδικαστικές Προσφυγές" .
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