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Προκήρυξη σύμβασης
για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»

Ο Δήμος Λαρισαίων προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με  κριτήριο  κατακύρωσης
την πλέον  συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη προσφορά μόνο  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη
συνολική τιμή) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙ -
ΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ» (CPV 33682000-4). Περιλαμβάνει την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση ελα-
στικών πλακιδίων δαπέδων ασφαλείας,  τα οποία θα τοποθετηθούν σε δύο παιδικές χαρές,
που βρίσκονται στο χώρο του Πάρκου Χρωμάτων, για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία
τους. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 38.489,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η  προμήθεια  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  Δήμου  Λαρισαίων  από  ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ  στον
Κ.Α. 30.6662.46015.

Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στη  Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών,  στο  Δημοτικό
Κατάστημα, Ι. Δραγούμη 1 & Παπαναστασίου, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα, στις 20-07-2020 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.(λήξη  παραλαβής προσφορών),  ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο-
πής Διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού, για λόγους ανωτέρας βίας, στην πα -
ραπάνω ημερομηνία ή ακύρωσής του, χωρίς όμως να τροποποιηθεί όρος της παρούσας δια -
κήρυξης, τότε αυτός θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γενικό
Πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1 -  Τ.Κ.  41222, με την ένδειξη «να
μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο αλλά μόνο από την Επιτροπή Διαγωνισμού» μέχρι και στις
17-07-2020. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απευθείας στην επιτροπή διαγω -
νισμού από ώρα 09:30 π.μ. μέχρι ώρα 10:00 π.μ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η
προθεσμία  αποδοχής  των  προσφορών  και  όσες  προσφορές  κατατεθούν  θεωρούνται  εκ-
πρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγι -
σης των προσφορών.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του τμήματος  Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων,  3ος
όροφος, στο Δημοτικό Κατάστημα, Ι. Δραγούμη 1 & Παπαναστασίου, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα
(αρμόδια υπάλληλος: Α. Ξάνθου, τηλ.: 2413500284).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δια -
δικτύου  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Λαρισαίων  www.larissa-dimos.gr  καθώς  και  στο  Κε-
ντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr
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