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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Ο Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 

2014/25/ΕΕ)» η Προμήθεια για τα υποέργα :  

 το Υποέργο 1: «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Λέσβου» 

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 205.778,59 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  

συγκεκριμένα των ειδών του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσας διακήρυξης. 

 το υποέργο 2: «Προμήθεια Εξοπλισμού 1ου ΒΝΣ Μυτιλήνης» της Πράξης: «Αναβάθμιση 1ου 

Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.025,69 

€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  συγκεκριμένα των ειδών του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της 

παρούσας διακήρυξης, 

 

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 220.804,28 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συγκεκριμένα των 

ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της αναλυτικής διακήρυξης. 

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του ΕΤΠΑ (Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020), αφού το έργο είναι οριστικά 

ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Βορείου Αιγαίου». 

Αντικείμενο προμήθειας: Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια έξι (6) «ομάδων» ειδών (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ), οι 

οποίες αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α', της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η 

κατηγοριοποίηση των παραπάνω ομάδων είναι στα είδη: Ηλεκτρικού – Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Ιματισμού, 

Παιχνιδιών εσωτερικού χώρου, Παιχνιδιών κήπου, Επίπλωσης και Είδη Κουζίνας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ειδών μίας ομάδας, είτε για το 

σύνολο των ειδών περισσοτέρων ομάδων ή και όλων των ομάδων. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα. 
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Προϋπολογισμός: Ο Προϋπολογισμός δαπάνης και των  έξι (6) υπό προμήθεια ομάδων, ανέρχεται στο ποσό των 

258.341,01 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%, ενώ αναλυτικά ο προϋπολογισμός συνολικής δαπάνης για 

κάθε Ομάδα είναι: 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ  ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ /ΜΕ ΦΠΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Α Δαπάνη 60.840,80 € /71.183,74 € 

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Β Δαπάνη 20.525,60 € / 24.014,95 € 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ 
Γ Δαπάνη 18.596,00 € /21.757,32 € 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ  Δ Δαπάνη 27.946,00 € / 32.696,82 € 

ΕΠΙΠΛΩΣΗ Ε Δαπάνη 74.696,00 € /87.394,32 € 

ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤ Δαπάνη 19.199,88 € / 21.293,86 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΩΝ:  Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ ΠΟΣΟ:  220.804,28 € / 258.341,01 €  

 

 

Εγγύηση Συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά να 

καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της αναλυτικής διακήρυξης, 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: 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ  ΟΜΑΔΑ 
ΟΜΑΔΑ/ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Α Δαπάνη 60.840,80 €  ποσό εγγυητικής: 1.216,82 € 

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Β Δαπάνη 20.525,60 € ποσό εγγυητικής: 410,51 € 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ 
Γ Δαπάνη 18.596,00 € ποσό εγγυητικής: 371,92 € 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ  Δ Δαπάνη 27.946,00 € ποσό εγγυητικής: 558,92 € 

ΕΠΙΠΛΩΣΗ Ε Δαπάνη 74.696,00 € ποσό εγγυητικής: 1.493,92 € 

ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤ Δαπάνη 19.199,88 € ποσό εγγυητικής: 364,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΩΝ:   ΠΟΣΟ:  220.804,28 € * 2%   4.416,09 €  

 

Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 27/10/2017 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 27/11/2017 και ώρα 15:00 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών), 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. 

 

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

 

Τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθεται από το Δήμο Λέσβου (οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17) 

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, 

θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου www.mytilene.gr/προκηρύξεις . 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή1 για την υποβολή προσφοράς. 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών: 

 

Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών :    την 1η/12/2017 και ώρα 11:00 π.μ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον 

ανάδοχο - προμηθευτή. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 

                     

1 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mytilene.gr/προκηρύξεις

