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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνη: 15 /11/2018

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 51940

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

της προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου»
Ο Δήμαρχος Λέσβου
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών
για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού : 158.098,08 πλέον Φ.Π.Α. 17%.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ.: 81132
Τηλ.: 22513 50565
Telefax: 22513 50510
E-mail: promithies@mytilene.gr
Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr
Κωδικός NUTS: EL411
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.

3. Κωδικός CPV: 44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων).
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4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου
για την Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου.
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν προβλέπονται.
6. Χρόνος παράδοσης υλικών: Εντός δέκα (10) ημερών από την παραγγελία.
Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.2 της αναλυτικής
διακήρυξης.
Εγγυήσεις συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά
(3.161,96)ευρώ.
8. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, εκτιμώμενης αξίας 123.930,20 πλέον ΦΠΑ 17%.
ΤΜΗΜΑ 2: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για τις ανάγκες της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου,
εκτιμώμενης αξίας 12.818,88 πλέον ΦΠΑ 17%
ΤΜΗΜΑ 3: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου
εκτιμώμενης αξίας 21.349,00 πλέον ΦΠΑ 17%
9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο των ομάδων της μελέτης.
10. 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 10η Δεκεμβρίου

2018,

ημέρα Δευτέρα

και ώρα

15.00΄μ.μ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 67176 .

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα
(12) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
13. Χρηματοδότηση: Ιδίους πόρους.
14. Προδικαστικές προσφυγές: : Άρθρο 360 του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος Λέσβου

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ

