
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗ
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

CPV : 45223500-1
 
Κ.Α.  30.7321.41031

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
12.201,14 €

Αριθμ.Πρωτ.:39509/12-11-18

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
 Ο  Δήμος  Λαρισαίων   προκηρύσσει   Συνοπτικό  Διαγωνισμό,  επιλογής  αναδόχου

(αριθ.  117 του Ν.4412/16) με σφραγισμένες  προσφορές  και σύστημα προσφοράς το ενιαίο

ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  επί  των  τιμών  του  τιμολογίου  της  αριθμ.  684/2018

εγκεκριμένης  τεχνικής μελέτης  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ», συνολικού προϋπολογισμού 12.201,14€.

Ο προϋπολογισμός αναλύεται σε: δαπάνη εργασιών 6.562,70€, ΓΕ & ΟΕ  1.305,18€,

Απρόβλεπτα 1.283,43€, και ΦΠΑ 2.361,51€. 

Η διενέργεια του Συνοπτικού διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του έργου

διέπονται  από  τις  διατάξεις  Ν.4412/16  (ΦΕΚ-147  Α/8-8-16):  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27-11-2018, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων (ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 , Τ.K. : 412

22), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ.

και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  της  διακήρυξης  και  των  τευχών

δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.larissa-dimos.gr) είτε να παραλάβουν

αυτά από τα  γραφεία  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας  με  δική  τους

δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους. 

Για  την παραλαβή του εντύπου  προσφοράς,  οι  ενδιαφερόμενοι  θα κατεβάσουν το

έντυπο από την ιστοσελίδα του φορέα (www.larissa-dimos.gr).

Στο  διαγωνισμό  μπορούν  να  λάβουν  μέρος  διαγωνιζόμενοι  μεμονωμένοι  ή  σε

κοινοπραξία,  εγγεγραμμένοι  στο  ΜΕΕΠ,  εφόσον  ανήκουν  στην  τάξη  Α1  και  άνω  στην

κατηγορία  Οικοδομικών.  Επίσης  γίνονται  δεκτές  επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες  στα

Μητρώα  Περιφερειακών  Ενοτήτων  κατέχοντας  πιστοποιητικά  για  έργα  Οικοδομικά

ανάλογης δυναμικότητας. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες





οικονομικούς  φορείς,  κατά  τους  όρους  της  παρ.  1  α)  του  άρθρου  72  του  ν.  4412/2016,

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των (εκατόν ενενήντα έξι  ευρώ

και εβδομήντα λεπτών) 196,70 ευρώώ .  και ισχύ τουλάχιστον  έξι (6) μηνών και τριάντα (30)

ημερών,  μετά  την  ημέρα  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού.  Αντίστοιχα  ο  χρόνος  ισχύος  των

προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει

και  τον όρο ότι  η εγγύηση καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων των οικονομικών φορέων που

συμμετέχουν στην ένωση.

Κάθε  Εργοληπτική  Επιχείρηση,  που  μετέχει  στον  Συνοπτικού  διαγωνισμό,

μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να προσκομίσει φάκελο προσφοράς που θα

περιλαμβάνει τα ακόλουθα Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α: 

1. Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο ΜΕΕΠ ή στα Μητρώα Περιφερειακών

Ενοτήτων. 

2. Υπεύθυνη δήλωση με περιεχόμενο κατά τα προβλεπόμενα της παρ. 4 του αριθ. 79

του Ν. 4412/2016 (Α 147) και τις εγκυκλίους που τον συνοδεύουν όπως ισχύουν σήμερα -

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ  (TEΥΔ)  –  το  οποίο  βρίσκεται

αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων. 

 3.  Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  του  προσφέροντος  ή  του  υποψηφίου

νομικού  προσώπου  και  παραστατικό  εκπροσώπησης  αν  συμμετέχουν  στον  διαγωνισμό  με

αντιπρόσωπό τους.

4.  Σφραγισμένο  φάκελο  «Οικονομικής  Προσφοράς»  με  συμπληρωμένο  το  έντυπο

οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας.

Η κατάθεση των προσφορών διενεργείται κατά τα οριζόμενα Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16):

Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Η  προσφορά  δεσμεύει  τον  συμμετεώχοντα  στον  διαγώνισμοώ  καταώ  τη  διαώ ταξη  του

αώ ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαώ στημα  έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία διεξαγωγής της

δημοπρασίας άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό επί των

τιμών της τεχνικής μελέτης.

Το  έργο  βαρύνει  τον  ΚΑ  30.7321.41031  προϋπολογισμού  Δήμου  Λαρισαίων

οικονομικού έτους 2018 και χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  (12.201,14€).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές

ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές

τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.





Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνει  με  την  προσκόμιση  τιμολογίου  παροχής

υπηρεσιών,  αποδεικτικών  φορολογικής  και  ασφαλιστικής  ενημερότητας  προς  απόδειξη

εξόφλησης των υποχρεώσεων του προς το Δημόσιο και το ΙΚΑ και δήλωσης Ν.1599/86 για

απόδοση του ΦΠΑ. Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr

«Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  Τέλος,  η  παρούσα  θα  αναρτηθεί  στο  διαδικτυακό  τόπο

www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

Η  έγκριση  μελέτης  του  δημοπρατούμενου  έργου  αποφασίστηκε  με  την  αριθμ  684/2018

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η  διάθεση  της  σχετικής  πίστωσης  εγκρίθηκαν  με  την  αριθμ.  3082/1-11-2018  Απόφαση

Ανάληψης Υποχρέωσης.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λάρισα   12/11/2018 Λάρισα    12/11/2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σ. Ρωμανάσου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Αθ. Πατσιούρας Αγρ.Τοπ.Μηχ/κος 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. Α.Ο.Ε…537/2018. απόφαση

  

http://www.eprocurement.gov.gr/



	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
	
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
	

	ΕΡΓΟ:
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ


