ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ
ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ””
CPV : 45214200-2
Κ.Α. 30.7321.47001
Αρ. Πρωτ. 12226/13-03-2019

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

25.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ ΚΑΤ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόό χόυ για την κατασκευηό τόυ
εό ργόυ:

“ Κ Α ΤΑ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Σ Τ Ο Ν Α ΥΛ Ε Ι Ο Χ Ω Ρ Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ω Ν ”
Εκτιμώμενης αξίας 2 0 .161,29 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),
πόυ θα διεξαχθειό συό μφωνα με :
α) τις διαταό ξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
β) τόυς όό ρόυς της παρόυό σας και
Καλεί
τόυς ενδιαφερόό μενόυς όικόνόμικόυό ς φόρειό ς να υπόβαό λόυν εό γγραφη πρόσφόραό για την αναό δειξη
αναδόό χόυ κατασκευηό ς τόυ ως αό νω εό ργόυ, με συό στημα πρόσφόραό ς αυτόό τόυ «επιό μεό ρόυς πόσόστόυό
εό κπτωσης» και με κριτηό ριό αναό θεσης «την πλεό όν συμφεό ρόυσα απόό όικόνόμικηό αό πόψη πρόσφόραό
μόό νό βαό σει τιμηό ς», εό ως την 26-03-2019 και ώρα 10:00.
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1. Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθεό τόυσα Αρχηό :
Εργόδόό της ηό Κυό ριός τόυ εό ρ γόυ:
Φόρεό ας κατασκευηό ς τόυ εό ρ γόυ:
Πρόιϊ σταμεό νη Αρχηό :
Διευθυό νόυσα ηό Επιβλεό πόυσα
Υπηρεσιό α :

Αρμόό διό Τεχνικόό Συμβόυό λιό:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Οδόό ς Ι ωνός Δραγόυό μη, αρ.1 Ταχ.Κωδ.: 4 1 2 2 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οδόό ς Ί ωνός Δραγόυό μη, αρ.1, Ταχ.Κωδ.: 4 1 2 2 2
Τηλεό φωνό
: 2413 500268
Τηλεόμόιότυπιόα : 2410 251339
Ηλεκτρόνικόό Ταχυδρόμειόό : synsxol@larissa-dimos.gr
Συμβόυό λιό Δημόσιόων Έργων Περιφερειακηό ς
Ενόό τητας Λαό ρισας, Περιφεό ρειας Θεσσαλιόας

2. Παραλαβή τευχών
Τό εό ντυπό όικόνόμικηό ς πρόσφόραό ς, πόυ θα συμπληρωθειό απόό τόυς διαγωνιζόό μενόυς και τα τευό χη
δημόπραό τησης (μαζιό με τό Μεό ρός Ι της ΤΕΥΔ) διατιόθενται ηλεκτρόνικαό στην ιστόσελιόδα τόυ Δηό μόυ
Λαρισαιόων: www.larissa-dimos.gr (Ενημέρωση/Προκηρύξεις Έργων & Προμηθειών), όό πως και
απόό τη Διευό θυνση Τεχνικωόν Υπηρεσιωόν τόυ Δηό μόυ Λαρισαιόων (όδόό ς Ιωνός Δραγόυό μη, αρ.1, Τ.Κ.
41222, 4ός όό ρόφός, τηλεό φωνό : 2413-500268, Τηλεόμόιότυπιόα : 2413-251339, πληρόφόριόες κα
Μακρόγιαννόυό δη Χρυσόβαλαό ντόυ).
Τα στόιχειόα αυταό χόρηγόυό νται στόυς ενδιαφερόό μενόυς μεό χρι την πρόηγόυό μενη εργαό σιμη ημεό ρα τόυ
διαγωνισμόυό . Εφόό σόν ζητηθόυό ν εμπρόό θεσμα, χόρηγόυό νται τό αργόό τερό εντόό ς της επόό μενης εργαό σι μης ημεό ρας απόό την υπόβόληό της αιότησης χόρηό γησης.
Οι ενδιαφερόό μενόι μπόρόυό ν να παραλαό βόυν τα παραπαό νω στόιχειό α και ταχυδρόμικαό , εφόό σόν τα
ζητηό σόυν εό γκαιρα, κατόό πιν συνεννόό ησης με την αναθεό τόυσα αρχηό . Η αναθεό τόυσα αρχηό απόστεό λ λει
τα ζητηθεό ντα στόιχειόα μεό σω των Ελληνικωόν Ταχυδρόμειόων ηό ιδιωτικωόν εταιρειωόν μεταφόραό ς αλ ληλόγραφιόας, με εό ξόδα μεταφόραό ς πόυ βαρυό νόυν τόν ενδιαφερόό μενό και χωριός να φεό ρει ευθυό νη για
την εό γκαιρη αό φιξη τόυς σε αυτόό ν.
3. Υποβολή φακέλου προσφοράς
Οι φαό κελόι των πρόσφόρωόν υπόβαό λλόνται μεό σα στην πρόθεσμιό α τόυ αό ρθρόυ 4 ειότε
(α) με καταό θεσηό τόυς στην Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό ειότε
(β) με συστημεό νη επιστόληό πρός την αναθεό τόυσα αρχηό , όδόό ς Ίωνός Δραγόυό μη, αρ.1, Τ.Κ. 41211,
ειότε (γ) με καταό θεσηό τόυς στό πρωτόό κόλλό της αναθεό τόυσας αρχηό ς, Ίωνός Δραγόυό μη, αρ.1, Τ.Κ.
41222.
Σε περιόπτωση ταχυδρόμικηό ς απόστόληό ς ηό καταό θεσης στό πρωτόό κόλλό, όι φαό κελόι πρόσφόραό ς γιό νόνται δεκτόιό εφόό σόν εό χόυν πρωτόκόλληθειό στό πρωτόό κόλλό της αναθεό τόυσας αρχηό ς πόυ διεξαό γει
τόν διαγωνισμόό , τό αργόό τερό μεό χρι την ημερόμηνιόα και ωόρα τόυ διαγωνισμόυό , όό πως όριόζόνται στό
αό ρθρό 4 της παρόυό σας. Η αναθεό τόυσα αρχηό δεν φεό ρει ευθυό νη για τυχόό ν ελλειόψεις τόυ περιεχόμεό νόυ
των πρόσφόρωόν πόυ απόστεό λ λόνται ταχυδρόμικαό όυό τε για καθυστερηό σεις στην αό φιξηό τόυς. Δεν θα
παραληφθόυό ν φαό κελόι ηό αό λλα εό γγραφα απόό όπόιόδηό πότε ταχυδρόμικόό καταό στημα, ακόό μα κι αν η
αναθεό τόυσα αρχηό ειδόπόιηθειό εγκαιόρως.
Ο κυριόως φαό κελός της πρόσφόραό ς συνόδευό εται απόό αιότηση υπόβόληό ς πρόσφόραό ς στό διαγωνισμόό ,
η όπόιόα αναγραό φει τό διαγωνισμόό τόν όπόιό ό αφόραό , τα στόιχειό α ταυτόό τητας τόυ πρόσφεό ρόντός
(μεμόνωμεό νόυ ηό εό νωσης), δηλαδηό επωνυμιόα (ηό όνόματεπωόνυμό φυσικόυό πρόσωόπόυ), απαραιότητα
στόιχειόα επικόινωνιόας (ταχυδρόμικηό διευό θυνση, αριθμόό τηλεφωόνόυ, τηλεόμόιότυπιό α, ηλεκτρόνικόό
ταχυδρόμειόό).
Για την εό γκυρη συμμετόχηό στό διαγωνισμόό κατατιόθενται απόό τόυς διαγωνιζόό μενόυς, καταό τόυς
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όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 92 και 93 τόυ Ν. 4412/2016, όι πρόσφόρεό ς μεό σα σε σφραγισμεό νό φαό κελό (κυρίως φάκελος), στόν όπόιό ό πρεό πει να αναγραό φόνται ευκρινωός τα ακόό λόυθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του ……………………………............................................................................
για το έργο : “ Κ Α ΤΑ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Σ Τ Ο Ν Α ΥΛ Ε Ι Ο Χ Ω Ρ Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ω Ν ”
με αναθέτουσα αρχή το ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 26/03/2019

Με την πρόσφόραό υπόβαό λλόνται τα ακόό λόυθα:
Α) ξεχωριστόό ς σφραγισμένος φαό κελός, με την εό νδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ό όπόιόός θα
περιεό χει:
α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (ΦΕΚ/Β/3698/2016) τόυ αρθρ. 79 παρ. 4
τόυ Ν. 4412/2016.
β) Εγγύηση συμμετοχής
Για την συμμετόχηό στόν διαγωνισμόό απαιτειόται η καταό θεση απόό τόυς συμμετεό χόντες όικόνόμικόυό ς
φόρειό ς, εγγυό ηση ιόση με τό 2% της εκτιμωόμενης αξιόας της συό μβασης εκτόό ς Φ.Π.Α. με αναό λόγη
στρόγγυλόπόιόηση καταό τόυς όό ρόυς της παρ. 1 α) τόυ αό ρθρόυ 72 τόυ ν.4412/2016, ήτοι ποσό 403,23
ευρώ.
γ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης τόυ πρόσφεό ρόντός
δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν όι όικόνόμικόιό φόρειός συμμετεό χόυν με αντιπρόό σωπό
Β) Ξεχωριστόό ς σφραγισμένος φαό κελός (κλεισμεό νός με τρόό πό πόυ δε μπόρειό να ανόιχθειό χωριός να
καταστειό τόυό τό αντιληπτόό επί ποινή αποκλεισμού), με την εό νδειξη «Οικονομική Προσφορά», ό
όπόιόός περιεό χει τα όικόνόμικαό στόιχειό α της πρόσφόραό ς.
α) Κριτηό ριό αναό θεσης ειόναι η πλεό όν συμφεό ρόυσα απόό όικόνόμικηό αό πόψη πρόσφόραό μόό νό βαό σει τιμηό ς
β) Οι όικόνόμικεό ς πρόσφόρεό ς συνταό σσόνται και υπόβαό λλόνται με επιό μεό ρόυς πόσόσταό εό κπτωσης,
συό μφωνα με τό αό ρθρό 95 τόυ Ν. 4412/2016. Οι συμμετεό χόντες πρόσφεό ρόυν επιό μεό ρόυς πόσόσταό εό κ πτωση στις τιμεό ς τόυ τιμόλόγιό όυ της υπηρεσιόας, πόυ εκφραό ζεται σε ακεό ραιες μόναό δες επιό τόις εκατόό
(%)
γ) Οι συμμετεό χόντες συμπληρωόνόυν όλόγραό φως και αριθμητικωός την όικόνόμικηό πρόσφόραό σε εό ντυ πό τό όπόιόό διατιόθεται απόό την υπηρεσιόα (σε περιόπτωση διαφόραό ς μεταξυό της όλόγραό φως και αριθμητικωός αναγραφόό μενης τιμηό ς υπερισχυό ει η πρωότη).
Οι Ενωόσεις Οικόνόμικωόν Φόρεό ων (Κόινόπραξιόες) πόυ υπόβαό λλόυν κόινηό πρόσφόραό , υπόβαό λλόυν τα
παραπαό νω δικαιόλόγητικαό για καό θε όικόνόμικόό φόρεό α (μεό λός κόινόπραξιόας).
δ) Πρόσφόρεό ς πόυ υπόβαό λλόνται εκπρόό θεσμα, ειόναι απαραό δεκτες και επιστρεό φόνται χωριός να
απόσφραγιστόυό ν. Η επιτρόπηό διαγωνισμόυό σημειωόνει στό πρακτικόό της στην περιόπτωση αυτηό την
εκπρόό θεσμη υπόβόληό (ακριβηό ωόρα πόυ περιηό λθε η πρόσφόραό στην κατόχηό της) και την απόρριόπτει
ως απαραό δεκτη, με βαό ση τό αό ρθρό 96 τόυ Ν. 4412/2016.

Οι δυό ό ως αό νω ξεχωριστόιό σφραγισμεό νόι φαό κελόι φεό ρόυν επιόσης τις ενδειόξεις τόυ κυριόως
φακεό λόυ
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Οι πρόσφόρεό ς ισχυό όυν για εό ξι (6) μηό νες απόό την επόό μενη της ημερόμηνιόας διενεό ργειας τόυ διαγωνισμόυό , συό μφωνα με τό αό ρθρό 97 τόυ Ν. 4412/2016.
Η υπόβόληό πρόσφόραό ς στό διαγωνισμόό απότελειό τεκμηό ριό όό τι ό διαγωνιζόό μενός εό χει λαό βει πληό ρη
γνωόση αυτηό ς της διακηό ρυξης και των λόιπωόν τευχωόν δημόπραό τησης και γνωριόζει πληό ρως τις συνθηό κες εκτεό λεσης τόυ εό ργόυ.
4. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
α) Η καταληκτικηό ημερόμηνιόα υπόβόληό ς πρόσφόρωόν, ειόναι η 26/03/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ., συό μφωνα με τό αό ρθρό 98 τόυ Ν. 4412/2016. Την ιόδια μεό ρα και μεταό τό πεό ρας της ως αό νω
ωόρας, διενεργειόται η απόσφραό γιση των πρόσφόρωόν. Αν, για λόό γόυς ανωτεό ρας βιόας, δεν διενεργηθειό η
απόσφραό γιση καταό την όρισθειό σα ημεό ρα ηό αν μεό χρι τη μεό ρα αυτηό δεν εό χει υπόβληθειό καμιόα πρόσφό ραό , η απόσφραό γιση και η καταληκτικηό ημερόμηνιόα αντιόστόιχα μετατιόθενται σε όπόιαδηό πότε αό λλη
μεό ρα, με απόό φαση της αναθεό τόυσας αρχηό ς. Η απόό φαση αυτηό κόινόπόιειόται εγγραό φως, πεό ντε (5) τόυλαό χιστόν εργαό σιμες μεό ρες πριν την νεό α ημερόμηνιόα, σε όό σόυς όικόνόμικόυό ς φόρειό ς εό λαβαν τα εό γγρα φα της συό μβασης, και αναρταό ται, στό ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστόσελιόδα τόυ Δηό μόυ Λαρισαιόων. Αν και
στη νεό α αυτηό ημερόμηνιόα δεν καταστειό δυνατηό η απόσφραό γιση των πρόσφόρωόν ηό δεν υπόβληθόυό ν
πρόσφόρεό ς, μπόρειό να όρισθειό και νεό α ημερόμηνιόα, εφαρμόζόό μενων καταό τα λόιπαό των διαταό ξεων
των δυό ό πρόηγόυό μενων εδαφιόων.
Σε περιόπτωση πόυ και στη νεό α αυτηό ημερόμηνιόα δεν καταστειό δυνατηό η απόσφραό γιση των πρόσφό ρωόν ηό δεν υπόβληθόυό ν πρόσφόρεό ς, διεξαό γεται νεό α διαδικασιόα συό ναψης δημόό σιας συό μβασης για τό εν
λόό γω εό ργό με την εκ νεό όυ τηό ρηση όό λων των διατυπωόσεων δημόσιόό τητας πόυ πρόβλεό πόνται στις διαταό ξεις τόυ παρόό ντός (επαναληπτικόό ς διαγωνισμόό ς).
β) Η επιτρόπηό διαγωνισμόυό συνεό ρχεται σε δημόό σια συνεδριόαση μισηό ωόρα πριν την ωόρα ληό ξης της
πρόθεσμιό ας υπόβόληό ς πρόσφόρωόν, παραλαμβαό νόνται όι φαό κελόι πρόσφόραό ς πόυ κατατιόθενται
ενωόπιόό ν της και κηρυό σσεται η ληό ξη της παραλαβηό ς. Ο πρόό εδρός της επιτρόπηό ς διαγωνισμόυό επικόινωνειό με την υπηρεσιόα πρωτόκόό λλόυ για να διαπιστωόσει αν εό χόυν αφιχθειό ταχυδρόμικωός πρόσφόρεό ς
(σημειωόνεται όό τι στό πρωτόό κόλλό αναγραό φεται η ωόρα και ημεό ρα αό φιξης παό νω στό φαό κελό και μόνό γραό φεται απόό τόν υπευό θυνό υπαό λληλό) και σε καταφατικηό περιόπτωση, μεταβαιόνει μεό λός της κατ’
εντόληό τόυ πρόεό δρόυ της και παραλαμβαό νει τις πρόσφόρεό ς για να τηρηθειό η υπόό λόιπη διαδικασιό α
τόυ διαγωνισμόυό .
γ) Οι πρόσφόρεό ς πόυ παραλαμβαό νόνται, καταχωριόζόνται καταό σειραό καταό θεσηό ς τόυς σε σχετικόό
πρακτικόό τόυ αρμόδιόόυ γνωμόδότικόυό όργαό νόυ (Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό ), στό όπόιό ό ειδικόό τερα αναφεό ρόνται η σειραό πρόσεό λευσης, η επωνυμιόα τόυ όικόνόμικόυό φόρεό α, η ταό ξη και η κατηγόριόα τόυ, ό
εξόυσιόδότημεό νός εκπρόό σωπός. Όλόι όι φαό κελόι αριθμόυό νται με τόν αυό ξόντα αριθμόό καταό θεσηό ς
τόυς, όό πως καταχωριό σθηκαν στό πρακτικόό και μόνόγραό φόνται απόό τα μεό λη τόυ ως αό νω όργαό νόυ.
δ) Εφόό σόν τό κριτηό ριό αναό θεσης ειόναι η πλεό όν συμφεό ρόυσα απόό όικόνόμικηό αό πόψη πρόσφόραό μόό νό
βαό σει τιμηό ς, αμεό σως μεταό την καταό τα ανωτεό ρω όλόκληό ρωση της παραλαβηό ς των πρόσφόρωόν και
καταγραφηό ς των δικαιόλόγητικωόν συμμετόχηό ς, ακόλόυθειό η απόσφραό γιση των όικόνόμικωόν πρόσφόρωόν και η ανακόιό νωση των επιό μεό ρόυς στόιχειόων τόυς τα όπόιόα επιόσης καταχωριόζόνται στό ιόδιό
ως αό νω πρακτικόό .
ε) Τα δικαιόλόγητικαό συμμετόχηό ς και όι όικόνόμικεό ς πρόσφόρεό ς ελεό γχόνται την ιόδια ημεό ρα καταό τη
σειραό της μειόδόσιό ας, αρχιόζόντας απόό τόν πρωότό μειόδόό τη. Αν η όλόκληό ρωση τόυ ελεό γχόυ αυτόυό δεν
ειόναι δυνατηό την ιόδια μεό ρα, λόό γω τόυ μεγαό λόυ αριθμόυό των πρόσφόρωόν, ελεό γχόνται τόυλαό χιστόν όι
δεό κα (10) πρωότες καταό σειραό μειόδόσιόας πρόσφόρεό ς. Στην περιόπτωση αυτηό η διαδικασιό α συνεχιόζεται
τις επόό μενες εργαό σιμες ημεό ρες, εκτόό ς αν υφιόσταται σπόυδαιό ός λόό γός για την αναβόληό της σε ημεό ρα
και ωόρα πόυ κόινόπόιειόται εγγραό φως στόυς πρόσφεό ρόντες, ανακόινωόνεται με τόιχόκόό λληση στόν πιό νακα ανακόινωόσεων της υπηρεσιό ας και αναρταό ται στην ιστόσελιόδα της αναθεό τόυσας αρχηό ς.
στ) Τό αρμόό διό γνωμόδότικόό όό ργανό (Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό ), όλόκληρωόνει τη συό νταξη και εό κδόση
τόυ σχετικόυό πρακτικόυό με τό απότεό λεσμα της διαδικασιό ας, με τό όπόιόό εισηγειόται την αναό θεση της
συό μβασης βαό σει των κριτηριόων αναό θεσης όό πως όριόστηκαν στα εό γγραφα της συό μβασης, και τό υπόβαό λλει στην αναθεό τόυσα αρχηό , η όπόιό α εγκριόνει τό απότεό λεσμα και ανακηρυό σσει «πρόσωρινόό αναό δό χό», επιφυλασσόμεό νων των διαταό ξεων τόυ αό ρθρόυ 106 τόυ Ν. 4412/2016.
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ζ) Καταό της απόό φασης εό γκρισης τόυ απότελεό σματός της διαδικασιόας χωρειό εό νσταση, συό μφωνα με τό
αό ρθρό 127 τόυ Ν. 4412/2016. Η πρόθεσμιόα αό σκησηό ς της ειόναι πεό ντε (5) ημεό ρες απόό την κόινόπόιόηση
της πρόσβαλλόό μενης πραό ξης στόν ενδιαφερόό μενό όικόνόμικόό φόρεό α.
Για την αό σκηση εό νστασης καταό της διακηό ρυξης ηό της πρόό σκλησης, η εό νσταση υπόβαό λλεται μεό χρι
πεό ντε (5) ημεό ρες πριν απόό την καταληκτικηό ημερόμηνιόα υπόβόληό ς πρόσφόρωόν. Η εό νσταση υπόβαό λλε ται ενωόπιόν της αναθεό τόυσας αρχηό ς, η όπόιό α απόφασιόζει, εντόό ς πρόθεσμιό ας δεό κα (10) ημερωόν, μεταό
την αό πρακτη παό ρόδό της όπόιόας τεκμαιόρεται η απόό ρριψη της εό νστασης. Για τό παραδεκτόό της αό σκησης εό νστασης, απαιτειόται, με την καταό θεση της εό νστασης, η καταβόληό παραβόό λόυ υπεό ρ τόυ Δημόσιόόυ
πόσόυό ιόσόυ με τό εό να τόις εκατόό (1%) επιό της εκτιμωόμενης αξιόας της συό μβασης. Τό παραό βόλό αυτόό
απότελειό δημόό σιό εό σόδό. Τό παραό βόλό επιστρεό φεται με πραό ξη της αναθεό τόυσας αρχηό ς, αν η εό νσταση
γιόνει δεκτηό απόό τό απόφασιόζόν διόικητικόό όό ργανό.
Επισημαιόνεται όό τι σε περιόπτωση πόυ όι πρόσφόρεό ς εό χόυν την ιόδια ακριβωός τιμηό (ισόό τιμες), η ανα θεό τόυσα αρχηό επιλεό γει τόν (πρόσωρινόό ) αναό δόχό με κληό ρωση μεταξυό των όικόνόμικωόν φόρεό ων πόυ
υπεό βαλαν ισόό τιμες πρόσφόρεό ς. Η κληό ρωση γιόνεται ενωόπιόν της Επιτρόπηό ς Διαγωνισμόυό και παρόυσιόα των όικόνόμικωόν φόρεό ων πόυ υπεό βαλαν τις ισόό τιμες πρόσφόρεό ς.
5. Υποβολή Δικαιολογητικών
Μεταό την αξιόλόό γηση των πρόσφόρωόν και την ανακηό ρυξη τόυ «πρόσωρινόυό αναδόό χόυ», καλειόται αυ τόό ς συό μφωνα με τό αό ρθρό 103 τόυ Ν. 4412/2016, απόό την αναθεό τόυσα αρχηό εντόό ς πρόθεσμιό ας ειόκόσι
(20) ημερωόν να υπόβαό λει τα απαιτόυό μενα δικαιόλόγητικαό (πιστόπόιητικαό εό ναντι των όπόιόων υπόβληό θηκε ΤΕΥΔ). Τα δικαιόλόγητικαό πρόσκόμιόζόνται σε σφραγισμεό νό φαό κελό, ό όπόιόός παραδιόδεται
εμπρόό θεσμα στό αρμόό διό όό ργανό αξιόλόό γησης.
Αν δεν πρόσκόμισθόυό ν τα δικαιόλόγητικαό εντόό ς της όρισθειό σας πρόθεσμιό ας ηό αυταό εό χόυν ελλειόψεις,
παρεό χεται πρόθεσμιό α να τα πρόσκόμιό σει ηό να τα συμπληρωόσει εντόό ς πεό ντε ημερωόν (5) η όπόιόα πρόθεσμιόα εκκινειό απόό την επιόδόση σχετικηό ς εό γγραφης ειδόπόιόησης πρός αυτόό ν. Η αναθεό τόυσα αρχηό
μπόρειό να παρατειόνει την παραπαό νω πρόθεσμιό α, εφόό σόν αιτιόλόγειόται επαρκωός για δεκαπεό ντε (15)
επιπλεό όν ημεό ρες.
Η παραό λειψη της πρόσκόό μισης των δικαιόλόγητικωόν επιφεό ρει τις εό ννόμες συνεό πειες της κηό ρυξης τόυ
πρόσωρινόυό αναδόό χόυ ως εό κπτωτόυ. Η συό μβαση σ’ αυτηό ν την περιόπτωση κατακυρωόνεται υπεό ρ τόυ
επόό μενόυ καταό σειραό μειόδόό τη.
Η διαδικασιόα ελεό γχόυ όλόκληρωόνεται με την κατακυό ρωση της συό μβασης υπεό ρ τόυ προσωρινού
αναδόχου, ειότε κηό ρυξη τόυ ως εό κπτωτόυ ειότε τη ματαιόωσηό της.
6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού
Μεταό την όλόκληό ρωση τόυ ελεό γχόυ των δικαιόλόγητικωόν τόυ πρόσωρινόυό αναδόό χόυ, εκδιόδεται η
εγκριτικηό τόυ απότελεό σματός τόυ διαγωνισμόυό απόό φαση της αναθεό τόυσας αρχηό ς (Οικόνόμικηό Επιτρόπηό ).
Η αναθεό τόυσα αρχηό κόινόπόιειό πρωότα την απόό φαση κατακυό ρωσης, μαζιό με αντιόγραφό όό λων των
πρακτικωόν της διαδικασιόας ελεό γχόυ και αξιόλόό γησης των πρόσφόρωόν, σε καό θε διαγωνιζόό μενό εκτόό ς
απόό τόν πρόσωρινόό αναό δόχό, με καό θε πρόό σφόρό τρόό πό, όό πως με τηλεόμόιότυπιόα, ηλεκτρόνικόό ταχυ δρόμειόό κλπ., επιό απόδειόξει, συό μφωνα με την παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 105 τόυ Ν. 4412/2016.
Τα εό ννόμα απότελεό σματα της απόό φασης κατακυό ρωσης και ιδιόως η συό ναψη της συό μβασης επεό ρχόνται
εφόό σόν και όό ταν συντρεό ξόυν σωρευτικαό τα εξηό ς:
α) αό πρακτη παό ρόδός των πρόθεσμιωόν αό σκησης ενσταό σεων και απόό τις απόφαό σεις επιό αυτωόν,
β) κόινόπόιόηση της απόό φασης κατακυό ρωσης στόν πρόσωρινόό αναό δόχό, εφόό σόν ό τελευταιόός υπόβαό λει επικαιρόπόιημεό να τα δικαιόλόγητικαό τόυ αό ρθρόυ 80 τόυ Ν. 4412/2016, εό πειτα απόό σχετικηό
πρόό σκληση.
Μεταό την επεό λευση των εό ννόμων απότελεσμαό των της απόό φασης κατακυό ρωσης, η αναθεό τόυσα αρχηό
πρόσκαλειό τόν αναό δόχό να πρόσεό λθει για την υπόγραφηό τόυ συμφωνητικόυό , εντόό ς ειόκόσι (20) ημε ρωόν απόό την κόινόπόιόηση σχετικηό ς εό γγραφης ειδικηό ς πρόό σκλησης.
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Η υπόγραφηό τόυ συμφωνητικόυό εό χει απόδεικτικόό χαρακτηό ρα. Εαό ν ό αναό δόχός δεν πρόσεό λθει να υπό γραό ψει τό συμφωνητικόό , μεό σα στην πρόθεσμιό α πόυ όριόζεται στην ειδικηό πρόό σκληση, κηρυό σσεται εό κ πτωτός και η κατακυό ρωση γιόνεται στόν πρόσφεό ρόντα πόυ υπεό βαλε την αμεό σως επόό μενη πλεό όν συμφεό ρόυσα απόό όικόνόμικηό αό πόψη πρόσφόραό . Αν κανεό νας απόό τόυς πρόσφεό ρόντες δεν πρόσεό λθει για
την υπόγραφηό τόυ συμφωνητικόυό , η διαδικασιό α αναό θεσης ματαιωόνεται, συό μφωνα με την περιόπτωση
δ’ της παραγραό φόυ 2 τόυ αό ρθρόυ 106.
7. Έγγραφα της σύμβασης στο στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό – Σειρά ισχύος
Σχετικαό με την υπόγραφηό της συό μβασης, ισχυό όυν τα πρόβλεπόό μενα στην παρ. 5 αό ρθρόυ 105 και
135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα εό γγραφα της συό μβασης με βαό ση τα όπόιό α θα εκτελεσθειό τό εό ρ γό ειό ν αι τα αναφερόό μενα
παρακαό τω. Σε περιό πτωση ασυμφωνιό ας των περιεχόμεό ν ων σε αυταό όό ρων, η σειραό ισχυό ός
καθόριό ζεται ως κατωτεό ρ ω.
1.
Η Δημόό σια Συό μβαση
2.
Η παρόυό σα Διακηό ρυξη.
3.
Η Οικόνόμικηό Πρόσφόραό .
4.
Τό Τιμόλόό γιό Δημόπραό τησης
5.
Η Ειδικηό Συγγραφηό Υπόχρεωόσεων (Ε.Σ.Υ.) - Η Τεχνικηό Συγγραφηό Υπόχρεωόσεων (Τ.Σ.Υ)
7.
Η Τεχνικηό Περιγραφηό – Τεχνικεό ς Πρόδιαγραφεό ς
8.
Ο Πρόυϊ πόλόγισμόό ς
9.
Οι εγκεκριμεό νες μελεό τες, πόυ θα χόρηγηθόυό ν στόν Αναό δόχό απόό την Υπηρεσιόα και όι
εγκεκριμεό νες τεχνικεό ς μελεό τες πόυ θα συνταχθόυό ν απόό τόν Αναό δόχό, εφόό σόν πρόκυό ψει η αναό γκη
καταό τις ισχυό όυσες διαταό ξεις περιό τρόπόπόιόησης των μελετωόν τόυ εό ργόυ.
10.
Τό Χρόνόδιαό γραμμα - Πρόό γραμμα κατασκευηό ς των εό ργων, όό πως αυτόό τελικαό θα εγκριθειό απόό
την Υπηρεσιόα.
11. Ελληνικεό ς Τεχνικεό ς Πρόδιαγραφεό ς [Ε.ΤΕ.Π] ΦΕΚ Β 2221/30-7-12
8. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου
Ο συνόλικόό ς πρόυϊ πόλόγισμόό ς δημόπραό τησης τόυ εό ργόυ ανεό ρχεται σε 25.000,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανόμεό νόυ τόυ ΦΠΑ) και αναλυό εται σε:
Δαπάνες
Οικοδομικές εργασίες
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
Σύνολο Οικοδομικές εργασίες & Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) (18%*Σσ)
Συνολική Δαπάνη Έργου ΣΣ
Απρόβλεπτα (15%*ΣΣ)
Σύνολο Σ1
Πρόβλεψη Αναθεώρησης
Σύνολο Δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) Σ2
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ 24%*Σ2)
Σύνολο Δαπάνης (με ΦΠΑ)

Κόστος (Ευρώ)
12.257,28
2.599,97
14.857,25
2.674,31
17.531,56
2.629,73
20.161,29
0,00
20.161,29
4.838,71
25.000,00

9. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Τό εό ργό συνόπτικαό περιλαμβαό νει την κατασκευηό των υπόδόμωόν στό 13 ό Νηπιαγωγειόo Λαό ρισας, επιό
της όδόυό Μεραρχιόας 2, στην συνόικιόα Λιβαδαό κι πόυ ειόναι απαραιότητες για την τόπόθεό τηση και τη
σωστηό λειτόυργιό α μιας αιόθόυσας διδασκαλιό ας και μιας μόναό δας χωόρων υγιεινηό ς ελαφριαό ς λυόό μενης
πρόκατασκευηό ς.
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10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνόλικηό πρόθεσμιό α εκτεό λεσης τόυ εό ργόυ, όριόζεται σε ενενήντα (90) ημέρες απόό την ημεό ρα
υπόγραφηό ς της συό μβασης.
11. Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
Δεν πρόβλεό πεται η χόρηό γηση πρόκαταβόληό ς στόν Αναό δόχό.
Δεν πρόβλεό πεται η πληρωμηό πριμ στην παρόυό σα συό μβαση.
12. Εγγυητική καλής εκτέλεσης
Πριν ηό καταό την υπόγραφηό της συό μβασης κατατιόθεται «Εγγυό ηση καληό ς εκτεό λεσης», τό υό ψός της
όπόιόας καθόριόζεται σε πόσόστόό 5% επιό της αξιόας της συό μβασης εκτόό ς ΦΠΑ. Η εγγυό ηση καληό ς εκτεό λεσης καταπιόπτει στην περιόπτωση παραό βασης των όό ρων της συό μβασης, όό πως αυτηό ειδικόό τερα όριόζει,
συό μφωνα με την παρ. 1 (β) τόυ αό ρθρόυ 72 τόυ Ν. 4412/2016.
13. Δημοσίευση
Για τη διενεό ργεια συνόπτικόυό διαγωνισμόυό , η αναθεό τόυσα αρχηό δημόσιευό ει απλόπόιημεό νη πρόκηό ρυξη, συό μφωνα με τό αό ρθρό 66 παρ. 1 & 2 τόυ Ν. 4412/2016.
14. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Στό διαγωνισμόό δικαιόυό νται να συμμεταό σχόυν:
α) Μεμόνωμεό νες εργόληπτικεό ς επιχειρηό σεις:
α1) Εγγεγραμμεό νες στό Μητρωόό Εργόληπτικωόν Επιχειρηό σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) πόυ τηρειόται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. τόυ ΥΠ.Υ.ΜΕ., εφόό σόν ανηό κόυν στην Α1 ταό ξη και αό νω για εό ργα Οικόδόμικαό και Α1
ταό ξη και αό νω για εό ργα Η/Μ.
α2) Οικόνόμικόιό φόρειό ς πρόερχόό μενόι απόό αό λλα κραό τη – μεό λη της Ευρωπαιϊκηό ς Ένωσης
εγγεγραμμεό νόι στόυς επιόσημόυς καταλόό γόυς εγκεκριμεό νων όικόνόμικωόν φόρεό ων της
χωόρας πρόεό λευσης.
Επιόσης υπαό ρχει η δυνατόό τητα συμμετόχηό ς επιχειρηό σεων εγγεγραμμεό νων στα Νόμαρχιακαό
Μητρωόα (αό ρθρα 105 & 106 τόυ ν. 3669/2008).
β) Κόινόπραξιόες Εργόληπτικωόν Επιχειρηό σεων (Ενωόσεις Οικόνόμικωόν Φόρεό ων) εγγεγραμμεό νων στην
κατηγόριό α τόυ εό ργόυ πόυ δημόπρατειόται.
15. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο αναό δόχός ειόναι υπόχρεωμεό νός να κατασκευαό σει τό εό ργό καταό τόυς όό ρόυς της συό μβασης και τις
συό μφωνες πρός αυτηό και τό νόό μό εό γγραφες εντόλεό ς τόυ φόρεό α κατασκευηό ς τόυ εό ργόυ, συό μφωνα με
τό αό ρθρό 138 τόυ Ν. 4412/2016.
Οι φόό ρόι, τεό λη, δασμόιό, κρατηό σεις και όπόιεσδηό πότε αό λλες νόό μιμες επιβαρυό νσεις βαρυό νόυν τόν
αναό δόχό, όό πως ισχυό όυν καταό τό χρόό νό πόυ δημιόυργειόται η υπόχρεό ωση καταβόληό ς τόυς. Κατ’ εξαιόρεση, φόό ρόι τόυ Δημόσιόόυ, λόιπαό τεό λη πόυ βαρυό νόυν αό μεσα τό εργόλαβικόό ανταό λλαγμα, βαρυό νόυν τόν
αναό δόχό μόό νό στό μεό τρό πόυ ιόσχυαν καταό τό χρόό νό υπόβόληό ς της πρόσφόραό ς. Μεταγενεό στερες αυξό μειωόσεις, αυξόμειωόνόυν αντιόστόιχα τό όφειλόό μενό εργόλαβικόό ανταό λλαγμα. Τα δυό ό πρόηγόυό μενα
εδαό φια δεν ισχυό όυν για τό φόό ρό εισόδηό ματός ηό τις παρακρατηό σεις εό ναντι τόυ φόό ρόυ αυτόυό .
Χρησιμόπόιόηση των υλικωόν απόό τόν αναό δόχό γιόνεται μεταό απόό εό γγραφη συναιόνεση της υπηρεσιό ας
και αφόυό συνταχθειό σχετικόό πρωτόό κόλλό μεταξυό της διευθυό νόυσας υπηρεσιόας και τόυ αναδόό χόυ. Ο
αναό δόχός εό χει την υπόχρεό ωση να μην παρεμπόδιόζει την εκτεό λεση όπόιωνδηό πότε αό λλων εό ργων ηό εργασιωόν φόρεό α τόυ δημόσιόόυ τόμεό α, πόυ ειόναι δυνατόό ν να επηρεαό ζόνται απόό τις εργασιόες της εργόλαβιόας τόυ, να πρόστατευό ει τις υπαό ρχόυσες κατασκευεό ς και εκμεταλλευό σεις απόό καό θε βλαό βη ηό διακόπηό
λειτόυργιό ας τόυς και χωριό ς μειόωση της ευθυό νης τόυ να απόκαθισταό ηό να συμβαό λει στην αό μεση από καταό σταση των βλαβωόν ηό διακόπωόν.
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16. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Οι αναθεό τόυσες αρχεό ς επιβαό λλόυν τόν όό ρό όό τι καταό την εκτεό λεση της συό μβασης ό αναό δόχός τηρειό τις
υπόχρεωόσεις στόυς τόμειό ς τόυ περιβαλλόντικόυό , κόινωνικόασφαλιστικόυό και εργατικόυό δικαιόόυ, πόυ
εό χόυν θεσπιόσει με τό διόκαιό της Ένωσης, τό εθνικόό διόκαιό, συλλόγικεό ς συμβαό σεις ηό διεθνειός διαταό ξεις
περιβαλλόντικόυό , κόινωνικόασφαλιστικόυό και εργατικόυό δικαιόόυ, συό μφωνα με τό αό ρθρό 130 τόυ Ν.
4412/2016.
17. Διάφορες ρυθμίσεις
1. Τό εό ργό χρηματόδότειόται απόό ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ με Κ.Α. 30.7321.47001. Τό Δημότικόό Συμβόυό λιό τόυ Δηό μόυ Λαρισαιόων με την υπ’ αριθμ. 86 /07-02-2019 απόό φαση ενεό κρινε τη μελεό τη και εκτεό λεση τόυ εό ργόυ. Η σχετικηό δεό σμευση πιόστωσης, για την κατασκευηό τόυ δημόπρατόυό μενόυ εό ργόυ, εγκριό θηκε με την υπ’ αριθ. 1043/25-02 -2019 απόό φαση Δημαό ρχόυ και με ΑΔΑ: ΨΣ8ΟΩΛΞ-ΟΞΛ και ΑΔΑΜ:
19REQ004517853 2019-02-26
2. Η παρόυό σα Διακηό ρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού εγκριόθηκε με την με αριθμόό 85/28-02-2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΙΔΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τ.Ε.

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθμό πρωτ. 85/28-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ
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