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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων 

προκηρύσσει   συνοπτικό    διαγωνισμό   με    σφραγισμένες     προσφορές    για    την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ

(ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.630,64 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
    Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ       ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
 Οδός: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 
Ταχ.Κωδ.: 41222
Τηλ.: 2413500277
E-mail: hm@larissa-dimos.gr.
 Ιστοσελίδα: www  .  larissa  -  dimos  .  gr  /  el  /
 Κωδικός NUTS: EL612
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της 
ιστοσελίδας του Δήμου Λαρισαίων  (www  .  larissa  -  dimos  .  gr  /  el  /).

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Τμήμα  
Ηλεκτρομηχανολογικών Εργων και συντήρησης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δηλαδή Δευτέρα 
έως Παρασκευή, 08:00 - 15:00. Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του 
την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
3. Κωδικοί  CPV: 50710000-5    
4.  Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι : Η επίβλεψη λειτουργίας  των κολυμβητικών δεξαμενών και ο 
χημικός καθαρισμός του νερού όπως και ο έλεγχος ποιότητας αυτού ,η συντήρηση του συνολικού 
εξοπλισμού ( τακτική-προληπτική και κάθε εργασία επισκευών) ,οι έκτακτες εργασίες και η προμήθεια 
χημικών.
5. . Η υπηρεσία έχει ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 73.630,64 € (συμπεριλαμβάνεται ο 
Φ.Π.Α.24% ).

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
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7.Χρόνος εκτέλεσης εργασιών : 12 μήνες. 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς που δεν εμπίπτουν στις 
καταστάσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και των περιπτώσεων β, δ, στ, ζ και θ της 
παρ. 4 του ως άνω άρθρου.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται: α) 
να είναι εγγεγραμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. , στην Α1 τάξη και άνω για έργα   κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  και εφόσον διαθέτουν εμπειρία σε συντηρήσεις κολυμβητικών 
δεξαμενών ΔΎΟ  (2) ετών κατά τα προηγούμενα έτη είτε οι ίδιοι είτε ως δάνεια εμπειρία. 

9. Ειδικοί  όροι  εκτέλεσης  της  σύμβασης: Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  πραγματοποιείται
τμηματικά, ανάλογα με την εκτέλεση των εργασιών. Ο Δήμος θα αποπληρώνει το 100% της αξίας των
εκάστοτε εργασιών μετά την οριστική παραλαβή τους.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή στον συνοπτικό διαγωνισμό.

10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει συνολικής τιμής.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λαρισαίων, οδός 
Ιωνος Δραγούμη 1, στις 22/5/2019 και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού ( 4ος όροφος ,γραφείο 15)
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
δηλαδή 22/5/2019 και ώρα 10:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λαρισαίων 
από ίδιους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6262.44036 του προϋπολογισμού του Δήμου για 
το 2019 .
15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 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, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με 
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016.
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