
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Ο  Δήμος  Λαρισαίων,  προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό για  την  ανάθεση  του  έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΕΙΟΥ  ΣΤΗ  ΣΥΝΟΙΚΙΑ  ΑΓΙΟΥ  ΘΩΜΑ» με  προϋπολογισμό  12.201,14  €
(9.839,63+2.361,51  ΦΠΑ)  €. Το  έργο  συντίθεται  από  τις  ακόλουθες  κατηγορίες  εργασιών:  α)
κατηγορία  Οικοδομικών,  με  προϋπολογισμό  9.839,63  € (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  και
απρόβλεπτα, άνευ Φ.Π.Α.).  
2. Για την παραλαβή του εντύπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι θα κατεβάσουν το έντυπο από την
ιστοσελίδα του φορέα (www.larissa-dimos.gr), πληροφορίες κ. Ρωμανάσου Σοφία, τηλ. 2413-500260.
Τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (Προϋπολογισμό,  Τιμολόγιο  Εργασιών,  Διακήρυξη,  κ.λ.π)
μπορούν να παραλάβουν, από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου (www  .  larissa  -  dimos  .  gr  ). 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο (2413)500260, FAX επικοινωνίας (2410)251339, αρμόδια υπάλληλος
για επικοινωνία: Σ. Ρωμανάσου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  27-11-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10:00 πμ στο Τμήμα
Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 4ος όροφος στο Δημοτικό Κατάστημα,
Ίωνος Δραγούμη 1.
Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν διεξαχθεί η δημοπρασία κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά  δεν  κατατεθεί  καμία  προσφορά,  η  αποσφράγιση  και  η  καταληκτική  ημερομηνία  αντίστοιχα
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους
οικονομικούς  φορείς  έλαβαν  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  και  αναρτάται  στο  ΚΗΜΔΗΣ  και  στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Η  επιλογή  του  αναδόχου  θα  γίνει  σύμφωνα  με  την  ανοιχτή  διαδικασία  του  άρθρου  27  του  Ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η  οικονομική  προσφορά  των  διαγωνιζόμενων,  θα  συνταχθεί  και  θα  υποβληθεί  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι:

 Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και 
 επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες  στα  Μητρώα  Περιφερειακών  Ενοτήτων σύμφωνα  με  τα

άρθρα 105 και 106 του Ν. 3669/08.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα ή και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) σε 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.
ε) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
στ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  (εκατόν
ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών) 196,70  ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει  τουλάχιστον για  έξι (6) μήνες & τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

6. Η συνολική προθεσμία του έργου ορίζεται σε εξήντα (60)  ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.

7. Η εκτέλεση του έργου περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων του έτους 2018
με την ένδειξη Κ.Α.: 30.7321.41031 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά, καθώς και της κράτησης 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4, Ν.4013/2011. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

8. Το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  θα  εγκριθεί  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου
Λαρισαίων.

                                                                         O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ
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