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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Λάρισα 12/12/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 44941

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Ταχ. Διεύθυνση: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ Ταχ. κωδικός: 41222 Χώρα: Ελλάδα (GR)
Σημείο(α) επαφής: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
Υπόψη: Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ, Μ. Πελέκα, Τηλέφωνο: +30 2413500281/327, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@larissa-dimos.gr , Φαξ: +30 2410250372
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα: (URL) www.larissa-dimos.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL) www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής 
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα είναι διαθέσιμα από:Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής 
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής 
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης : ΟΧΙ
Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή :
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΛ
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής : Προμήθειες, Αγορά
II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ): Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.5)  Σύντομη  περιγραφή  της  σύμβασης  ή  των  αγορών  :  Προμήθεια,  τοποθέτηση  και  εγκατάσταση  ελεύθερα  προσβάσιμου  εξοπλισμού  πολλαπλών
αθλημάτων για τη δημιουργία έξι (6) γηπέδων διαστάσεων 12,00m x 20,00m και ενός (1) υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας διαστάσεων 24,50m x 18,00m, μετά
των απαραίτητων φωτιστικών σωμάτων και λοιπών υλικών, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) : Κύριο αντικείμενο 37450000,37451000, 44114100, 45236100, 34928200, 34928520, 79132000
II.1.7) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) :
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA) : ναι
II.1.8) Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές : όχι
II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης :
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση : προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση ελεύθερα προσβάσιμου εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων για τη δημιουργία
έξι (6) γηπέδων διαστάσεων 12,00m x 20,00m και ενός (1) υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας διαστάσεων 24,50m x 18,00m, μετά των απαραίτητων φωτιστικών
σωμάτων και λοιπών υλικών, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων. Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ : 457238.00 EUR
II.2.2) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης : Δικαιώματα προαίρεσης : όχι
II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις : Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης: Διάρκεια σε ημέρες : 180 (από την ανάθεση της σύμβασης)
Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση:
III.1.1)  Απαιτούμενες  εγγυήσεις:  Εγγύηση  συμμετοχής  9145.00  Ευρώ  (2%  της  προϋπολογιζόμενης  αξίας  χωρίς  ΦΠΑ).  Λοιπές  απαιτούμενες  εγγυήσεις
αναφέρονται στο άρθρο 4.1 της Διακήρυξης.
III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν : Ίδιοι Πόροι του Δήμου Λαρισαίων 
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης έχουν 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. (βλ. άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης)
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι: 
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους : ναι, Περιγραφή των ειδικών όρων: Βλέπε όρους Διακήρυξης και Παραρτημάτων αυτής
III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής:
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλ. άρθρο 2.2.4 της Διακήρυξης
III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλ.
άρθρο 2.2.5 της Διακήρυξης, Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Οι οικονομικοί φορείς ναι διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο
εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών (2015-2016-2017) τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο με το 50% του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 228.619,00 €.
III.2.3) Τεχνική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλ. άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης,
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Oι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2016-2017-2018),
να έχουν εκτελέσει συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου (όπως προμήθειες εξοπλισμού και δαπέδων παιχνιδότοπων/παιδικών χαρών, καθώς και
μόνιμα εγκατεστημένου υπαίθριου εξοπλισμού εκγύμνασης, προμήθειες ελεύθερα προσβάσιμου εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων και εγκαταστάσεων για
χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς/skate parks, τα οποία περιλαμβάνουν αντίστοιχα είδη προμηθειών έτοιμου σκυροδέματος και εργασιών διάστρωσης
επιφανειών διαφόρων εγκαταστάσεων άθλησης, ιστών φωτισμού και περιφράξεων), ύψους τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο με το 50% του προϋπολογισμού
(χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 228.619,00 €
Τμήμα IV : Διαδικασία
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτός
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό: Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού : όχι
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IV.3) Διοικητικές πληροφορίες:
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: Η αριθμ. 44941/12-12-2018 Διακήρυξη
IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση: όχι
IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 18/01/2019 Ώρα: 15:00
IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής: EL
IV.3.7)  Ελάχιστη  απαιτούμενη  χρονική  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς:  Διάρκεια  σε  μήνες  :  6  (από  την  αναφερόμενη  ημερομηνία  παραλαβής  των
προσφορών)
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις: Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση : όχι
VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης : όχι
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής:
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης, Πόλη: Αγ. Ιωάννης Ρέντης Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: Ελλάδα (GR)
Τηλέφωνο: +30 2132141216, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr, Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό
τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι:  (α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα αν  η  πράξη  κοινοποιήθηκε  με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου
οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
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