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ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

Λειψοί 18 /03/2021
Αρ. Πρωτ.: 868

Δ/νση : ΛΕΙΨΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Ταχ. Δ/νση:
ΛΕΙΨΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Ταχ. Κώδ.:
85001
Πληροφορίες:
ΜΑΓΓΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣ
Τηλέφωνο:
2247041333
F A X:
2247041418
E-mail:
dlipson@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ», α/α ΕΣΗΔΗΣ:107884
O Δήμος Λειψών θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία κάτω των
ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την
Προμήθεια Εξοπλισμού Ελεύθερων Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λειψών», συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες και οχτακόσια λεπτά
(134.800,00)

χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι εκατόν εξήντα εφτά χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο ευρώ

(167.152,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών της αναλυτικής
διακήρυξης.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από το Πράσινο Ταμείο και από ιδίους πόρους του δήμου
Λειψών.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του αστικού

εξοπλισμού των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λειψών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 03452000-3 «Δένδρα»,34928400-2 «Αστικός
εξοπλισμός», 34991000-0 «Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων», 34946240-4
«Καθίσματα και υλικό στερέωσης καθισμάτων», 39113300-0 «Πάγκοι – Καθίσματα»,
4191000-5 «Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά από ξύλο», 44614000-7 «Κάδοι»,
14212400-4 «Χώμα», 03120000-8 «Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου».
Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια των παρακάτω ειδών :
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Προμήθεια φωτιστικού σώματος με
ιστό

ΤΕΜ

38

2

Προμήθεια σκάκι εξωτερικού χώρου

ΤΕΜ

1

3

Προμήθεια ξύλινου καθιστικού

ΤΕΜ

10

4

Προμήθεια μεταλλικού κάδου
απορριμμάτων

ΤΕΜ

12

5

Προμήθεια καλλωπιστικού δένδρου Φίκος Ροδίτικος

ΤΕΜ

20

Μ3

20

ΤΕΜ

20

ΤΕΜ

20

6
7
8

Προμήθεια κηπευτικού χώματος
Προμήθεια συστήματος στήριξης
δέντρων
Προμήθεια μαντεμένιας σχάρας
δένδρων

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην
διακήρυξη.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη βάσει τιμής ανά ομάδα.

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται βάση της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας
ποσότητας της προμήθειας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών:
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:
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22/03/2021
06/04/2021 και ώρα 15:00
06/04/2021 και ώρα 15:00
13/04/2021 και ώρα 11:00
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την 22/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
1
ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (2.696,00€) .
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε συστημικό αριθμό: 107884
Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Μάγγου Εύχαρις, τηλ. 2247041333, 2247041209, φαξ:
2247041418, e-mail: dlipson@otenet.gr.
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Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α
παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).
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