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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμος Λαρισαίων διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του Έργου: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 5ο
ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € (εβδομήντα τέσσερις
χιλιάδες τετρακόσια ευρώ), με Αρ.Μ. : 7/2020 και CPV 45343000‐3 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού.
2. Ο συνοπτικός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 07‐12‐2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης
παράδοσης προσφορών την 10.00 π.μ στα γραφεία του Δήμου Λαρισαίων ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της
σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
3. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
Η/Μ εργασίες (€)
Οικοδομικές εργασίες (€)
Άθροισμα (€)
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% (€)
Άθροισμα (€)
Δαπάνη απροβλέπτων 15% (€)
Άθροισμα (€)
Φ.Π.Α. 24% (€)
Γενικό σύνολο (€)

22.175,98
22.039,20
44.215,18
7.958,73
52.173,91
7.826,09
60.000,00
14.400,00
74.400,00

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής :
Α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης
δημοσίων έργων κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ τάξης Α1 και άνω του ΜΕΕΠ και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ τάξης Α1 και άνω του ΜΕΕΠ, καθώς επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, για έργα της αντίστοιχης κατηγορίας. – δυναμικότητας, και
είναι εγκατεστημένες σε :
α) σε κράτος ‐ μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
Δημόσια Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
Δημόσιων Συμβάσεων.
Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ.1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
5. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).
Η Οικονομική προσφορά θα υποβληθεί αποκλειστικά επί ποινή απαραδέκτου, σε έντυπο
χορηγούμενο από την Αναθέτουσα Αρχή.
6. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
7. Το έργο με ΚΑ 30.7331.44018 χρηματοδοτείται από : ΥΠΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα Έργα αυτά.
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες, αρχής γενησομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
9. Δεν απαιτείται Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής.
10. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λαρισαίων.
10. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά
έγγραφα στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ Λαρισαίων : www.larissa‐dimos.gr, πλην του εντύπου
Οικονομικής Προσφοράς, η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεων του ενδιαφερόμενου
Οικονομικού φορέα και στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρης στοιχεία επικοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
11. Πληροφορίες : Συντάκας Κώστας
Τηλέφωνο : 2413 500278
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : hm@larissa-dimos.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Γεώργιος Σούλτης

