
  

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Μυτιλήνη 30-06-2017 

Νομός Λέσβου 

Δήμος Λέσβου                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.:  37590 

Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Τηλέφωνο: 2251350565 

FAX:             2251350510 

E-mail: promithies@mytilene.gr 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 Ο Δήμαρχος Λέσβου 

 

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας σκυροδέματος προϋπολογισμού  : 

199.999,38 € (ΜΕ ΦΠΑ 17%) 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Ταχ.Κωδ.:81100 

Τηλ.:2251350516, 2251350565 

Telefax:2251350510 

E-mail:  promithies@mytilene.gr 

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει 

στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το 

γραφείο Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 

λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 
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3. Κωδικός CPV:   44114100-3 «Έτοιμο σκυρόδεμα χωρίς τη χρήση πρέσας» 

                            44114100-3 «Έτοιμο σκυρόδεμα με τη χρήση πρέσας» 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:  EL 411 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
CPV 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

(m3) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

€ 

ΔΑΠΑΝΗ 
€ 

1 

Προμήθεια και μεταφορά 
έτοιμου σκυροδέματος 
κατηγορίας C16/20 χωρίς τη 
χρήση πρέσας 

44114100-3 2.000 78,00 156.000,00 

2 

Προμήθεια και μεταφορά 
έτοιμου σκυροδέματος 
κατηγορίας C16/20 με τη χρήση 
πρέσας 

44114100-3 171,72 87,00 14.939,64 

          ΑΘΡΟΙΣΜΑ 170.939,64 

         Φ.Π.Α. 17% 29.059,74 

          ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) 199.999,38 

  

6. Εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Από την υπογραφή της και μέχρι ένα ημερολογιακό έτος. 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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 I 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 

δημοσίων συμβάσεων 

 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.  

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:     

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:  α) έτοιμο σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 χωρίς τη χρήση πρέσας, β) έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 με τη χρήση 

πρέσας και η προσφορά θα αφορά συνολικά και τα δύο τμήματα.  
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11. Κριτήριο ανάθεσης: :  Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει 

τιμής ( χαμηλότερη τιμή) και για τα δύο τμήματα συνολικά. 

12. Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό 

τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, την 24
η 

Ιουλίου 2017,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄μ.μ. 

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 43603. 

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: 90 ημέρες 

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

15. Χρηματοδότηση: Ιδίους πόρους του Δήμου 

16. Δικαίωμα  προδικαστικής προσφυγής:  τις διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374), 

διέπουν  τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 

συντελούνται μετά την 26
η
 Ιουνίου 2017 (άρθρο 379 παρ.8 του Ν. 4412/2016, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4446/2016 και από την παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 

4465/2017 και από την παρ. 17 του άρθρου 47 του Ν. 4472/2017).του ν. 4129/2013 (Α’ 52) 

«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 

 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

                                                            ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ                                                               
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