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    ΑΔΑ:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
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Μυτιλήνη, 28/11/2018 
Αριθμός Διακήρυξης: 54271 

Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ.81132 
Τηλέφωνο: 22510 55637 
Fax: 22510 27090 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Ο Δήμαρχος Λέσβου Σπυρίδων Γαληνός προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή 
διαδικασία για την προμήθεια με τίτλο: «Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών 
οχημάτων καθαριότητας», εκτιμώμενης αξίας € 1.238.264,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 
 

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  Δήμος Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81132, 
τηλ. 2251055637, fax 2251027090, e-mail: gregkyrs@gmail.com, ιστοσελίδα: www.mytilene.gr. 
2) Κωδικοί CPV: 

ΟΜΑΔΑ Είδος Τεμάχια CPV 

Α 
Απορριμματοφόρο τύπου μύλου χωρητικότητας 10 κ.μ. με 
σύστημα ανύψωσης κάδων έως 80-1.300lt 

3 34144511-3 

Β 
Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με 
σύστημα ανύψωσης κάδων έως 80-1.300lt 

1 34144512-0 

Γ 
Δορυφορικό απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 4 
κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων έως 80-1.300lt 

2 34144512-0 

Δ 
Δορυφορικό απορριμματοφόρο ανοικτού τύπου χωρητικότητας 
2,5 κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων  240lt 

4 34134200-7 
 

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης: EL 411 
4) Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη 
σχέση ποιότητας - τιμής για τα κατά ομάδα ζητούμενα είδη. 
5) Πρόσβαση στα έγγραφα: άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Δήμου Λέσβου http://www.mytilene.gr/ στη διαδρομή: Προκηρύξεις. 
6) Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές και σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
7) Δικαιούμενοι συμμετοχής: στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση 
δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας και να δύνανται να παρέχουν 
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 
8) Υποβολή προσφορών: ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς 
φορείς εγγεγραμμένους στο ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 
9) Χρόνος ισχύος προσφορών: οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: η Ελληνική. 
11) Χρηματοδότηση: η δαπάνη θα βαρύνει τους τακτικούς προϋπολογισμούς του Δήμου Λέσβου για τα έτη 
2018-2023. 
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12) Διάρκεια σύμβασης: πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 
13) Χρόνος και τόπος παράδοσης: πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού 
συμφωνητικού, για κάθε ζητούμενο όχημα, στην έδρα του Δήμου Λέσβου στην Μυτιλήνη. 
14) Εγγυήσεις: (α) η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού κάθε ομάδας 
του διαγωνισμού χωρίς ΦΠΑ και (β) η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια ειδών χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 
(γ) Για την εγγυημένη καλή λειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού θα κατατεθεί 
εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς ΦΠΑ. Απαιτείται για την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία των 
οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, οι οποίες δεν οφείλονται σε κακή χρήση αυτών, κατά την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 215 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τους 
όρους των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 
15) Προδικαστική προσφυγή: προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 
16) Ειδικοί όροι: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία που προκύπτει από την τεχνική προσφορά, 
ήτοι αυτή στην οποία ο λόγος είναι ο μικρότερος αριθμός. Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη. Ο αγοραστής θα παράσχει κάθε σχετικό 
έγγραφο και εξουσιοδότηση που θα χρειαστεί στον προμηθευτή. 
 

● Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε. η 05/12/2018 με αριθμό 
αναφοράς 2018-183233 
●  Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 68083 

● Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 
14:00 μ.μ. 
●  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. 
 
 
 

Ο Δήμαρχος Λέσβου 
 
 

Γαληνός Σπυρίδων 
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