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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η          Τ Μ Β Α  Η   
Σμήμα I : Αναθέτουςα αρχή 
I.1) Επωνυμία, διευθφνςεισ και ςημεία επαφήσ: 
Επίςθμθ επωνυμία: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΑΙΩΝ -ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 
Σαχ. Διεφκυνςθ: Ι. Δραγοφμθ 1 
Πόλθ: Λάριςα Σαχ. κωδικόσ: 41222 Χϊρα: Ελλάδα (GR) 
θμείο(α) επαφισ: Διαδικτυακι πφλθ του Ε..Θ.ΔΘ.. Σθλζφωνο: +030 2413-500238 
Τπόψθ: Χαδουλοφ Γεωργία, Δράκου Ελζνθ 
Θλεκτρονικό ταχυδρομείο: hm@larissa-dimos.gr Φαξ: +030 2410-251339 
Διεφθυνςη(-εισ) ςτο Διαδίκτυο:  
Γενικι διεφκυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ/του ανακζτοντοσ φορζα: (URL) http://www.larissa.gov.gr___ 
Θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ: (URL) http://www.promitheus.gov.gr 
Θλεκτρονικι υποβολι προςφορϊν και αιτιςεων ςυμμετοχισ: (URL) http://www.promitheus.gov.gr 
Περαιτζρω πληροφορίεσ είναι διαθζςιμεσ από: το (ςτα) προαναφερόμενο(-α) ςθμείο(-α) επαφισ  
Σεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςυμπληρωματικά ζγγραφα  είναι διαθζςιμα από: το (ςτα) προαναφερόμενο(-α) ςθμείο(-α) επαφισ 
Προςφορζσ ή αιτήςεισ ςυμμετοχήσ αποςτζλλονται :το (ςτα) προαναφερόμενο   ςθμείο  επαφισ  
I.2) Είδοσ τησ αναθζτουςασ αρχήσ : Περιφερειακι ι τοπικι αρχι 
I.3) Κφρια δραςτηριότητα: Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 
I.4) Ανάθεςη τησ ςφμβαςησ για λογαριαςμό άλλων αρχϊν ανάθεςησ: όχι 

 
Σμήμα II : Αντικείμενο τησ ςύμβαςησ 
II.1) Περιγραφή : 
II.1.1) Ονομαςία που δόθηκε ςτη ςφμβαςη από την αναθζτουςα αρχή : ΤΣΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΕΗΟΔΡΟΜΩΝ 
II.1.2) Είδοσ τησ ςφμβαςησ και τόποσ των ζργων, τόποσ παράδοςησ ή παροχήσ : Προμικειεσ- Αγορά 

Κφριοσ τόποσ ι τοποκεςία των ζργων, τόποσ παράδοςθσ ι παροχισ :ΛΑΡΙΑ Κωδικόσ NUTS: EL612_____ 
II.1.5) φντομη περιγραφή τησ ςφμβαςησ ή των αγορϊν :Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι ζνα ΤΣΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΕΗΟΔΡΟΜΩΝ των 
πεηοδρομθμζνων ηωνϊν του κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Λάριςασ. Ειδικότερα ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται θ εγκατάςταςθ 
και λειτουργία ςυςτιματοσ Ελεγχόμενθσ Πρόςβαςθσ Οχθμάτων ςε δφο πεηοδρομθμζνεσ ηϊνεσ του κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Λάριςασ 
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τισ δημόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV) : Κφριο αντικείμενο 34923000 
II.1.7) Πληροφορίεσ για τη ςυμφωνία περί δημοςίων ςυμβάςεων (GPA) :Η ςφμβαςθ καλφπτεται από τθ ςυμφωνία περί δθμοςίων 
ςυμβάςεων (Government Procurement Agreement –GPA) : ναι 
II.1.8) Τμήματα:  Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε παρτίδεσ:  όχι 

II.1.9) Πληροφορίεσ ςχετικά με εναλλακτικζσ προςφορζσ: Θα γίνουν δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ:  όχι 
II.2) Ποςότητα ή ζκταςη τησ ςφμβαςησ : 
II.2.1) Συνολική ποςότητα ή ζκταςη : Το αντικείμενο τθσ προμικειασ είναι θ εγκατάςταςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ Ελεγχόμενθσ 
Πρόςβαςθσ Οχθμάτων ςε δφο πεηοδρομθμζνεσ ηώνεσ του κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Λάριςασ . Η προκιρυξθ περιλαμβάνει τθν υλοποίθςθ 
ςαράντα τριών (43) κζςεων ελζγχου ειςόδου πεηοδρόμων. 
Η εκτιμϊμενη αξία εκτόσ ΦΠΑ : 910.870,00 Νόμιςμα : EUR 
II.2.2) Πληροφορίεσ ςχετικά με δικαιώματα προαίρεςησ : Δικαιώματα προαίρεςθσ :  όχι 
II.2.3) Πληροφορίεσ ςχετικά με ανανεϊςεισ : Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να ανανεωκεί: όχι 
II.3) Διάρκεια τησ ςφμβαςησ ή προθεςμία ολοκλήρωςησ:  32  μινεσ από τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Σμήμα III : Νομικέσ, οικονομικέσ, χρηματοοικονομικέσ και τεχνικέσ πληροφορίεσ 
III.1) Όροι που αφοροφν τη ςφμβαςη: 
III.1.1) Απαιτοφμενεσ εγγυήςεισ: Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των δεκαοκτϊ χιλιάδων 
διακοςίων δζκα επτά ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν (18.217,40 €) . Λοιπζσ εγγυιςεισ αναφζρονται αναλυτικά ςτθ διακιρυξθ του 
διαγωνιςμοφ  





 

III.1.2) Βαςικοί όροι χρηματοδότηςησ και πληρωμήσ ή/και αναφορά ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ που τισ 
διζπουν: Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ μελζτθσ κα βαρφνει τον Κ.Α.30.7135.43023 με χρθματοδότθςθ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ και κα κατανεμθκεί 
ςε πολυετι δζςμευςθ (τριϊν ετϊν) με προβλεπόμενθ πίςτωςθ για το τρζχον ζτοσ φψουσ 250.000,00€ (με Φ.Π.Α.) . 
III.1.3) Νομική μορφή που πρζπει να ζχει ο όμιλοσ οικονομικϊν φορζων ςτον οποίο θα ανατεθεί η 
ςφμβαςη: Α) ΟΛΑ ΣΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΘΜΕΔΑΠΑ Θ ΑΛΛΟΔΑΠΑ, Β) ΟΛΑ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΘΜΕΔΑΠΑ Θ ΑΛΛΟΔΑΠΑ, Γ) 
ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ, Δ) ΕΝΩΕΙ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΩΝ Θ/ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΩΝ 
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι:  
Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπόκειται ςε ειδικοφσ όρουσ : ναι  Βλζπε όρουσ διακιρυξθσ και Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ -Σεχνικζσ Απαιτιςεισ 
III.2) Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ: 
III.2.1) Προςωπική κατάςταςη των οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτήςεων για την εγγραφή ςε επαγγελματικό 
ή εμπορικό μητρϊο: Πλθροφορίεσ και διατυπϊςεισ που είναι απαραίτθτεσ για να κρικεί εάν πλθροφνται οι απαιτιςεισ: Βλζπε άρκρο 
2.2.4  τθσ Διακιρυξθσ 
III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Πλθροφορίεσ και διατυπϊςεισ που είναι απαραίτθτεσ για να κρικεί εάν 
πλθροφνται οι απαιτιςεισ: Βλζπε άρκρο 2.2.8.2 τθσ Διακιρυξθσ παρ. Β3 
Ελάχιςτο(α) επίπεδο(α) ενδεχομζνωσ απαιτοφμενων προςόντων: Να διακζτουν, ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων 
διαχειριςτικϊν χριςεων μεγαλφτερο του 50% του ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ ) τθσ υπό 
ανάκεςθ προμικειασ  
III.2.3) Σεχνική ικανότητα: Πλθροφορίεσ και διατυπϊςεισ που είναι απαραίτθτεσ για να κρικεί εάν πλθροφνται οι απαιτιςεισ: 
Βλζπε άρκρο 2.2.8.2 τθσ Διακιρυξθσ παρ. Β4 
Ελάχιςτο(α) επίπεδο(α) ενδεχομζνωσ απαιτοφμενων προςόντων: Να ζχουν εκτελζςει/υλοποιιςει κατά τθν τελευταία πενταετία, μια (1) 
τουλάχιςτον ςυναφι προμικεια, αντίςτοιχου εννοιολογικοφ και μεκοδολογικοφ περιεχομζνου με τθν προκθρυςςόμενθ, 
προχπολογιςμοφ τουλάχιςτον ςτο 50% του Προχπολογιςμοφ τθσ προκιρυξθσ τθσ προμικειασ (χωρίσ ΦΠΑ ) και με ποςοςτό ςυμμετοχισ 
τουλάχιςτον 50%. Θ ζννοια του όρου «υλοποίθςθ» ςθμαίνει προμικεια ολοκλθρωμζνθ επιτυχϊσ ι ςε εξζλιξθ 

 
Σμήμα IV : Διαδικαςία 
IV.1) Είδοσ διαδικαςίασ: 
IV.1.1) Είδοσ διαδικαςίασ: Ανοικτόσ 
IV.2) Κριτήρια ανάθεςησ: είναι η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά, βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ 
IV.2.1) Κριτήρια :  βλζπε άρκρο 2.3 τθσ Διακιρυξθσ  
IV.2.2) Πληροφορίεσ ςχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειςτηριαςμό :Χριςθ θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ : όχι 
IV.3) Διοικητικζσ πληροφορίεσ: 
IV.3.1) Αριθμόσ αναφοράσ που χρηςιμοποιεί για το φάκελο η αναθζτουςα αρχή:  ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 19319/31-05-2018 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 
IV.3.2) Προηγοφμενεσ προκηρφξεισ ςχετικά με την ίδια ςφμβαςη:  όχι 
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ςυμπληρωματικϊν εγγράφων ή περιγραφικοφ 
εγγράφου:  Ζγγραφα που χορθγοφνται αντί αντιτίμου : όχι 
 IV.3.4) Προθεςμία παραλαβήσ των προςφορϊν ή των αιτήςεων ςυμμετοχήσ:  Θμερομθνία: 19/07/2018  και Ώρα: 15:00 ___ 
IV.3.6) Γλϊςςα(-εσ) ςτην (ςτισ) οποία(-εσ) μποροφν να ςυνταχθοφν οι μελζτεσ ή οι αιτήςεισ ςυμμετοχήσ: 
Επίςθμθ γλϊςςα (ι γλϊςςεσ) τθσ ΕΕ: EL  
IV.3.7) Ελάχιςτη απαιτοφμενη χρονική διάρκεια ιςχφοσ τησ προςφοράσ: 
 Διάρκεια ςε μινεσ : 10  (βλζπε άρκρο 2.4.5 Διακιρυξθσ ) 
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προςφορϊν: 
Θμερομθνία : 26/07/2018  Ώρα 11:00 Σόποσ: ΣΘΝ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΠΤΛΘ ΣΟΤ Ε..Θ.Δ.Θ.., ΜΕΩ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΣΟ  ΤΣΘΜΑ, ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΘ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 
Άτομα που επιτρζπεται να παρευρίςκονται κατά το άνοιγμα των προςφορϊν  : ΣΑ ΜΕΛΘ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΤΠΑΛΛΘΛΟΙ ΠΟΤ ΧΕΙΡΙΗΟΝΣΑΙ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ,ΟΙ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΤ 
 

Σμήμα VΙ: Πρόςθετεσ πληροφορίεσ 
VI.1) Πληροφορίεσ ςχετικά με επαναλαμβανόμενεσ ςυμβάςεισ: 
Πρόκειται για επαναλαμβανομζνθ δθμόςια ςφμβαςθ : όχι___ 
VI.2) Πληροφορίεσ ςχετικά με τα Σαμεία τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ: 
φμβαςθ ςχετιηόμενθ με ζργο ι/και πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από τα ταμεία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ :όχι 
VI.3) υμπληρωματικζσ πληροφορίεσ: ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΙ ΣΑ ΣΕΤΧΘ ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ   

VI.4) Διαδικαςίεσ προςφυγήσ 
VI.4.1) Φορζασ αρµόδιοσ για τισ διαδικαςίεσ προςφυγήσ: 
 Επίςθμθ επωνυμία: Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν 
Σαχ. Διεφκυνςθ: ΛΕΩΦ. ΘΘΒΩΝ 196 -198 , ΚΣΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΘ 
Πόλθ: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΘ ΡΕΝΣΘ -ΑΘΘΝΑ 
Σαχ. κωδικόσ: 18233 Χϊρα: Ελλάδα (GR) 
Σθλζφωνο: +30 2132141216 
Θλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aeppprocurement.gr____ 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο: (URL) http://www.aepp-procurement.gr 
VI.4.2) Τποβολή προςφυγϊν: 
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ www.promitheus.gov.gr και κοινοποιείται με μινυμα 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν ΑΕΠΠ. Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δζκα (10) θμζρεσ από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ 
ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. Ειδικά, για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται 

http://www.promitheus.gov.gr/




 

μετά τθν πάροδο 15 θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ). Αναλυτικά  ςτο 
άρκρο 3.4 τθσ Διακιρυξθσ  
VΙ.4.3) Τπηρεςία από την οποία παρζχονται πληροφορίεσ για την υποβολή προςφυγϊν:  
Επίςθµθ επωνυµία: ΔΘΜΟ ΛΑΡΙΑΙΩΝ, Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: Ι. ΔΡΑΓΟΤΜΘ 1, Σ.Κ. 412 22, Λάριςα, Ελλάδα 
Θλεκτρονικό ταχυδρομείο: hm@larissa-dimos.gr, Σθλ.:+30 2413500238, Φαξ: +30 2410251339 
Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): http://www.larissa.gov.gr 
VΙ.5) Ημερομηνία αποςτολήσ τησ παροφςασ ςτο υμπλιρωμα τθσ Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ Ε.Ζ:  14/06/2018   
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