ΑΔΑ: 69Ν1ΩΛΦ-3ΑΠ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.06.14 13:53:03
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17
Τ.Κ.
: 81132 - Μυτιλήνη
Τηλέφωνο : 22513 50565
Fax
: 22513 50510
Ηλεκ/κή Διεύθυνση:promithies@mytilene.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
Μυτιλήνη, 14 / 06 /2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25821

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ»
Ο Δήμαρχος Λέσβου
προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
προμηθειών των τμημάτων 1, 2, 3 και 4 της ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
τιμής και με συνολικό προϋπολογισμό 488.029,46 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Αναλυτικά ανά Προμήθεια τμήματος αναλύεται ως εξής:
Υποέργο 1 «Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης»:
Τμήμα 1 : «Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης»,
Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ : 409.000,00 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 17% : 69.530,00€
Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ : 478.530,00 €
Κωδικός CPV: 39234000-1 «Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων για την παραγωγή λιπάσματος»
Υποέργο 2 «Προμήθεια υλικών για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών» :
Τμήμα 2 (ΟΜΑΔΑ Α Υποέργου 2) : «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ : 1.700,00 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 17% : 289,00€
Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ : 1.989,00 €
Κωδικός CPV: 30213300-8 «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές»
Τμήμα 3 (ΟΜΑΔΑ Β Υποέργου 2) : «Σχεδιασμός & Εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού
(αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ)»,
Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ : 5.910,40 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 17% : 1.004,76€
Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ : 6.915,16 €
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Κωδικός CPV: 22462000-6 «Διαφημιστικό υλικό»
Τμήμα 4 (ΟΜΑΔΑ Γ Υποέργου 2) : «Προμήθεια Ομοιόμορφων στολών»,
Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ : 508,80 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 17% : 86,50 €
Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ : 595,30 €
Κωδικός CPV: 18110000-3 «Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης»
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα.
Στόχος της δράσης είναι η υλοποίηση του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης σύμφωνα με το τοπικό
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Λέσβου και το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου,
συμβάλλοντας στην επίτευξη της ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Τα παραδοτέα είναι η προμήθεια συστημάτων κάδων οικιακής κομποστοποίησης καθώς και υλικών για την
υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών (προμήθεια Η/Υ, φυλλαδίων, αφισών,
ομοιόμορφων στολών, κλπ).
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 από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 11η /07/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00΄μ.μ. σε
ηλεκτρονικό φάκελο.
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 μορφή για την υποβολή προσφοράς αλλά απαιτείται κατά την
υπογραφή της σύμβασης να είναι σε συγκεκριμένη νομική μορφή.
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.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανά τμήμα έχει ως εξής:
Για το Τμήμα 1 η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των
ογδόντα ευρώ).
Για το Τμήμα 2 η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των
Για το Τμήμα 3 η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των
και είκοσι ένα λεπτά).
Για το Τμήμα 4 η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των
λεπτά).

8.180,00 € (οκτώ χιλιάδες εκατόν
34,00 € (τριάντα τέσσερα ευρώ).
118,21 € (εκατόν δέκα οχτώ ευρώ
10,18 € (δέκα ευρώ και δέκα οκτώ
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς που ζητείται στην παρούσα διακήρυξη.
Η ισχύς της προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου για το τμήμα 1 ορίζεται σε ενενήντα (90) το πολύ ημερολογιακών ημερών,
ενώ για τα τμήματα 2,3 και 4 ορίζεται σε τριάντα (30) το πολύ ημερολογιακών ημερών και αρχίζει από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σε περίπτωση παράτασης του έργου πέραν της προαναφερόμενης
ημερομηνίας, θα παραταθεί αντίστοιχα και η διάρκεια της σύμβασης χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας
«Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με
επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», Κωδ. ΣΑ ΕΠ0881. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 20.7135.0015 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα 1 και 2 της Ενταγμένης Πράξης : «ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με βάση
την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. 2712/08-12-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Βόρειο
Αιγαίο 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5010584. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ
(αριθ. ενάριθ. Έργου 2017ΕΠ08810057).
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.mytilene.gr
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 22513 50565, fax: 22513 50510,
στο τμήμα αποθηκών, προμηθειών υλικού, εξοπλισμού υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου (οδός Ελ. Βενιζέλου
13-17 - κτίριο Δημαρχείου , Τ.Κ. 81132) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ
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