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                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-93) σε 

δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή, η προµήθεια µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού: εκατόν ογδόντα οχτώ χιλιάδων τετρακόσια 

ενενήντα οχτώ ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (188.498,84), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 16%. Το κόστος 

θα αντιµετωπιστεί από τους προϋπολογισµούς των φορέων: ∆ήµος Λέσβου, ΝΠ∆∆ Κ.Π.& Αλληλεγγύης, 

Ίδρυµα  «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ», Σχολικές Επιτροπές  Α’& Β’ θµιας Εκπαίδευσης ( από τις λειτουργικές δαπάνες των 

Σχολικών Επιτροπών). 

Ο Προϋπολογισμός δαπάνης και των πέντε (05)  ομάδων , αναλυτικά  είναι: 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ CPV  ΕΙΔΩΝ ΔΑΠΑΝΗ  ΦΠΑ 16% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 16% 

Β’  Β’ΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Α’ 39830000-9 38.750,00 6.200,00 44.950,00 

Α΄ Α΄ΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Β’ 39830000-9 43.527,00 6.964,32 50.491,32 

«ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» 

Πρότυπος 
Μονάδα 

Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 

«ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»  

Γ’ 39830000-9 26.558,85 4.249,42 30.808,27 

ΝΠΔΔ Κοινωνικής 
Προστασίας & 

Αλληλεγγύης  

Δ’ 39830000-9 12.283,90 1.965,42 14.249,32 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  Ε’ 39830000-9 41.379,25 6.620,68 47.999,93 

      

 

ΑΔΑ: Ω867ΩΛΦ-Π1Ω



 ΣΥΝΟΛΑ: 162.499,00 25.999,84 188.498,84 

 

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες ποσότητες του συνόλου 

των ειδών, ή για το σύνολό των ειδών µιας ή περισσότερων οµάδων. Αναλυτικά, τα προς προµήθεια είδη 

περιγράφονται και προδιαγράφονται στις συνηµµένες στη διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές µε αριθµό ,όπως 

επίσης και τα είδη για τα οποία οι προσφέροντες απαιτείται να προσκοµίσουν δείγµατα. 

Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους που αναγράφεται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Η προµήθεια των ειδών αφορά χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή των συµβάσεων που θα 

καταρτισθούν χωριστά για κάθε φορέα. 

Ο κάθε φορέας διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης και πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της µελέτης, µπορεί 

να ζητήσει: 

- αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισµού της µελέτης µέχρι και 30% 

- ή/ και παράταση σύµβασης προµήθειας έως και τρεις µήνες πέραν της λήξης της, 

υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση των ποσοτήτων και η παράταση της σύµβασης δεν θα επιφέρει υπέρβαση 

της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισµού, στην οποία έχει συνυπολογιστεί το ποσό του δικαιώµατος 

προαίρεσης. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στο φορέα και ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του να 

αυξοµειώσει τις ποσότητες που προµηθεύεται, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συµβατικού ποσού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη 

του διαγωνισµού. 

Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 19-10-2015. 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30-10-2015. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 06-11-2015, 15:00΄ µµ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στις 12-11-2015, 11:00 π.µ. 

Στο διαγωνισµό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, γραµµένα στα 

οικεία µητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών, που ασχολούνται µε την 

παραγωγή, εµπορία και διάθεση των προς προµήθεια προϊόντων. 

Οι ανωτέρω υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους πιστοποιητικό περί εγγραφής στα µητρώα αυτά. Επίσης 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., διαδικτυακή πύλη www. promitheus 

.gov.gr). Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά να καταθέσουν Εγγύηση 

Συµµετοχής στο διαγωνισµό προς τον ∆ήµο Λέσβου, η οποία θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισµού µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., κάθε οµάδας ή για το σύνολο των οµάδων, για τα οποία καταθέτει 

προσφορά, µε χρόνο ισχύος για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

ήτοι (4) µήνες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
Ειδικότερα: 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 16% ΠΟΣΟ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

Β’  Β’ΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Α’ 38.750,00 775,00 

Α΄ Α΄ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Β’ 43.527,00 870,54 

«ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» 
Πρότυπος 

Μονάδα 
Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 

«ΑΓΙΑ 

Γ’ 26.558,85 531,18 

ΑΔΑ: Ω867ΩΛΦ-Π1Ω



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»  

ΝΠΔΔ Κοινωνικής 

Προστασίας & 
Αλληλεγγύης  

Δ’ 12.283,90 245,68 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  Ε’ 41.379,25 827,59 

ΣΥΝΟΛΑ: 162.499,00 3.249,99 

 

Οι προµηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της 

σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του κάθε φορέα µε τον οποίο θα υπογραφεί ξεχωριστή σύµβαση, για 

ποσό ίσο µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

Λεπτοµέρειες των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τα προς προµήθεια είδη βρίσκονται στο 

τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες στο τηλέφωνο 2251350565-516. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

                                                            ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 

ΑΔΑ: Ω867ΩΛΦ-Π1Ω
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