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(άρθρο  117 του Ν. 4412/2016)

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
δδ  ιι  αα  κκ  ηη  ρρ  ύύ  σσ  σσ  εε  ιιτην με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

“ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ ” ”

Εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με :α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και
Κ  αλεί  τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, με σύστημα προσφοράς αυτό του «ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» και με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής», έως την Τρίτη 05-Μαρτίου-2019  και  ώρα 10:00.
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1. Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίαςΑναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝΟδός   Ι ωνος Δραγούμη, αρ.1 Ταχ.Κωδ.:  4 1 2 2 2Εργοδότης ή Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝΦορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝΠροϊσταμένη Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Οδός   Ί ωνος Δραγούμη, αρ.1, Ταχ.Κωδ.:  4 1 2 2 2Τηλέφωνο :   2413 500235Τηλεομοιοτυπία :   2410 251339Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  :  synsxol@larissa-dimos.grΑρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας
2. Παραλαβή τευχώνΤο έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης (μαζί με το Μέρος Ι της ΤΕΥΔ) διατίθενται ηλεκτρονικά  στην ιστοσελίδα του Δήμου  Λαρισαίων:  www.larissa-dimos.gr (Ενημέρωση/Προκηρύξεις  Έργων  &  Προμηθειών), όπως και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (οδός Ιωνος Δραγούμη, αρ.1,  Τ.Κ. 41222,  4ος όροφος,  τηλέφωνο : 2413-500235, Τηλεομοιοτυπία : 2413-251339, πληροφορίες κες  Ιωαννίδου Κατερίνα και Τριανταφυλλίδου Σταυρούλα). Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσι -μης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζη-τήσουν έγκαιρα, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλο -γραφίας, με έξοδα μεταφοράς που βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους σε αυτόν.
3. Υποβολή φακέλου προσφοράςΟι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 4 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή, οδός  Ίωνος Δραγούμη, αρ.1,  Τ.Κ. 41211,είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Ίωνος Δραγούμη, αρ.1,  Τ.Κ.  41222. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γί-νονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει  τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται  από τους διαγωνιζόμενους,  κατά τους  όρους του άρθρου 92 και 93 του Ν. 4412/2016, οι προσφορές μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρί-
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ως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά
του ……………………………............................................................................

το έργο : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ””
με αναθέτουσα αρχή το ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την Τρίτη 05/03/2019

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

Α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα περιέχει:
α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (ΦΕΚ/Β/3698/2016) του αρθρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
β) Εγγύηση συμμετοχής Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό  απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγύηση  ίση  με  το  2%  της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης  εκτός  Φ.Π.Α.  με  ανάλογη στρογγυλοποίηση κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016,  ήτοι ποσό 967 
ευρώ.
γ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος
δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο
Β) Ξεχωριστός  σφραγισμένος   φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό  επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά»,  ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.α) Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμήςβ) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφω -να με το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016. Οι συμμετέχοντες προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)γ) Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν ολογράφως και αριθμητικώς την οικονομική προσφορά σε έντυ-πο το οποίο διατίθεται από την υπηρεσία (σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της ολογράφως και αριθ -μητικώς αναγραφόμενης τιμής υπερισχύει η πρώτη).Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων (Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα (μέλος κοινοπραξίας).δ)  Προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  είναι  απαράδεκτες  και  επιστρέφονται  χωρίς  να αποσφραγιστούν. Η επιτροπή διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη, με βάση το άρθρο 96 του Ν. 4412/2016.Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις  ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
Οι προσφορές ισχύουν για έξι (6) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνι-σμού, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.
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Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει  λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθή -κες εκτέλεσης του έργου.
4. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορώνα) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είναι η  05/02/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4412/2016. Την ίδια μέρα και μετά το πέρας της ως άνω ώρας, διενεργείται η αποσφράγιση των προσφορών. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφο-ρά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη μέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) του-λάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγρα-φα της σύμβασης, και αναρτάται, στο ΚΗΜΔΗΣ  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων.  Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές,  μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,  εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφο -ρών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν  λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις δια -τάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).β) Η επιτροπή διαγωνισμού συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της  προθεσμίας  υποβολής  προσφορών,  παραλαμβάνονται  οι  φάκελοι  προσφοράς  που  κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής. Ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού επικοι-νωνεί με την υπηρεσία πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης πάνω στο φάκελο και μονο -γράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.γ)  Οι  προσφορές  που  παραλαμβάνονται,  καταχωρίζονται  κατά σειρά κατάθεσής  τους  σε  σχετικό πρακτικό του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού), στο οποίο ειδικότερα ανα -φέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και η κατηγορία του, ο  εξουσιοδοτημένος  εκπρόσωπος.  Όλοι  οι  φάκελοι  αριθμούνται  με  τον  αύξοντα  αριθμό  κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη του ως άνω οργάνου.δ) Εφόσον το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο  βάσει τιμής, αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και  καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής,  ακολουθεί  η αποσφράγιση των οικονομικών προ-σφορών και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο  ως άνω πρακτικό.ε) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν  είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πί-νακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.στ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού), ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της  σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, και το υπο-βάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και ανακηρύσσει «προσωρινό ανάδο -χο», επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
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ζ) Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης,  η ένσταση υποβάλλεται  μέχρι  πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλε -ται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά  την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκη-σης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό  αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση  γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η ανα-θέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρου-σία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
5. Υποβολή ΔικαιολογητικώνΜετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανακήρυξη του «προσωρινού αναδόχου», καλείται αυ-τός σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, από την αναθέτουσα αρχή εντός προθεσμίας είκοσι  (20) ημερών να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υπο-βλήθηκε ΤΕΥΔ). Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται  εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά εντός της ορισθείσας προθεσμίας ή αυτά έχουν ελλείψεις,  παρέχεται προθεσμία να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε ημερών (5) η οποία προ -θεσμία εκκινεί από την επίδοση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να παρατείνει την παραπάνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Η παράλειψη της προσκόμισης των δικαιολογητικών επιφέρει τις έννομες συνέπειες της κήρυξης του  προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου. Η σύμβαση σ’ αυτήν την περίπτωση κατακυρώνεται υπέρ του επόμενου κατά σειρά μειοδότη.Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται με την κατακύρωση της σύμβασης υπέρ του προσωρινού ανα-
δόχου, είτε κήρυξη του ως έκπτωτου είτε τη ματαίωσή της.
6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμούΜετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,  εκδίδεται η  εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επι-τροπή ).Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  πρώτα την απόφαση κατακύρωσης,  μαζί  με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε διαγωνιζόμενο εκτός  από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυ -δρομείο κλπ., επί αποδείξει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται  εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων και από τις αποφάσεις επί αυτών,β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υπο-βάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016,  έπειτα από σχετική πρόσκληση.Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημε-ρών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
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Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπο -γράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκ -πτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμ-φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’  της παραγράφου 2 του άρθρου 106.
7. Έγγραφα της σύμβασης στο στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό – Σειρά ισχύοςΣχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν. 4412/2016.Τα   έγγραφα  της  σύμβασης   με  βάση  τα  οποία  θα εκτελεσθεί  το  έργο  είναι  τα  αναφερόμενα παρακάτω.  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  των  περιεχομένων  σε  αυτά  όρων,  η  σειρά  ισχύος  καθορίζεται  ως κατωτέρω. 1.            Η Δημόσια Σύμβαση2. Η παρούσα Διακήρυξη.3. Η Οικονομική Προσφορά.4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) - Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) 7. Η Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 8. Ο Προϋπολογισμός 9. Οι  εγκεκριμένες  μελέτες,  που  θα  χορηγηθούν  στον  Ανάδοχο  από  την  Υπηρεσία  και  οι  εγκεκριμένες τεχνικές  μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο,  εφόσον προκύψει  η ανάγκη κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.10. Το Χρονοδιάγραμμα - Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.11. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές [Ε.ΤΕ.Π] ΦΕΚ Β 2221/30-7-12 
8. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργουΟ  συνολικός  προϋπολογισμός  δημοπράτησης  του  έργου  ανέρχεται  σε  60.000,00  Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και αναλύεται σε:

Δαπάνες Κόστος (Ευρώ)
Οικοδομικές εργασίες 35.657,41
Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) (18%*Σσ) 6.418,33
Συνολική Δαπάνη Έργου ΣΣ 42.075,74
Απρόβλεπτα (15%*ΣΣ) 6.311,36
Σύνολο Σ1 48.387,10
Πρόβλεψη Αναθεώρησης 0,00
Σύνολο Δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) Σ2 48.387,10
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  (ΦΠΑ 24%*Σ2) 11.612,90
Σύνολο Δαπάνης  (με ΦΠΑ) 60.000,00

9. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργουΤο έργο συνοπτικά περιλαμβάνει εργασίες επισκευής δώματος στο 1ο ΣΕΚ Λάρισας επί της οδού Καρδίτσης και  τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και μεταλλικών θυρών στο 7ο ΕΠΑΛ επί των οδών Παιωνίου και Δρόση στη Νέα Πολιτεία Λάρισας.
10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργουΗ  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου,  ορίζεται  σε  εξήντα (60) ημέρες  από  την  ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
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11. Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.
12. Εγγυητική καλής εκτέλεσηςΠριν ή κατά την υπογραφή  της σύμβασης κατατίθεται  «Εγγύηση καλής εκτέλεσης»,  το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλε-σης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει, σύμφωνα με την παρ. 1 (β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
13. ΔημοσίευσηΓια τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυ -ξη, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016.
14. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμόΣτο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:α1) Εγγεγραμμένες  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  που  τηρείται  στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα  Οικοδομικά.α2) Οικονομικοί  φορείς  προερχόμενοι  από  άλλα  κράτη  –  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης εγγεγραμμένοι  στους  επίσημους  καταλόγους  εγκεκριμένων  οικονομικών  φορέων  της χώρας προέλευσης.β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις Οικονομικών Φορέων) εγγεγραμμένων στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται. 
15. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχουΟ ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις  σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με  το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.Οι  φόροι,  τέλη,  δασμοί,  κρατήσεις   και  οποιεσδήποτε  άλλες  νόμιμες  επιβαρύνσεις  βαρύνουν  τον  ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρε-ση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξο-μειώσεις,  αυξομειώνουν αντίστοιχα  το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.  Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.Χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται μετά από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή ερ-γασιών φορέα του δημοσίου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολα-βίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση απο -κατάσταση των βλαβών ή διακοπών.
16. Όροι εκτέλεσης της σύμβασηςΟι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις  υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπίσει με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις  περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016.
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17. Διάφορες ρυθμίσεις1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΤΑ Σχολείων). Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων με την υπ’ αριθμ. 990/18 απόφαση ενέκρινε την μελέτη και εκτέλεση του έρ-γου.  Η σχετική δέσμευση πίστωσης, για την κατασκευή του δημοπρατούμενου έργου, εγκρίθηκε με  την  υπ’  αριθ.  570/31-01-2019  απόφαση  Δημάρχου  και  με  ΑΔΑ:  6Φ2ΩΩΛΞ-13Ι  και  ΑΔΑΜ:  19RE-Q0043957682.  Η παρούσα Διακήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την με αριθμό 51/07-02-2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΛΑΡΙΣΑ 18-02-2019

H ΣΥΝΤΑΞΑΣA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε.

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  Με την αριθμό πρωτ.  51/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ
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