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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΉΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17
Τ.Κ 81132 Μυτιλήνη
Πληρ: Μαρίνος Αντωνέλλος
Τηλέφωνο: 2251350565
E-mail: promithies@mytilene.gr

Μυτιλήνη: 01-09-2022
Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΥ/29107

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
με τίτλο:
«Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (εθνικών και τοπικών. εορτών,
επετείων και Χριστουγέννων)», συνολικού προϋπολογισμού: 17.058,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 17%.

Ο
Δήμαρχος Μυτιλήνης
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης
(εθνικών και τοπικών. εορτών, επετείων και Χριστουγέννων)», συνολικού προϋπολογισμού: 17.058,60
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Ταχ.Κωδ.:81132
Τηλ.:2251350516, 2251350565
E-mail: promithies@mytilene.gr
Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr
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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: 92370000-5
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 411.
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την
Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (εθνικών και τοπικών. εορτών, επετείων και
Χριστουγέννων), όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της αριθμ. 101/2022 μελέτης.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.
7. Χρόνος παράδοσης εργασίας: Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία
για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτός προσδιορίζεται στην Τεχνική Έκθεση και
συγκεκριμένα από 28/10/2022 έως 10/01/2023.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.2 της αναλυτικής διακήρυξης.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΟΜΑΔΑ 1 : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου
Μυτιλήνης (Εθνικών, Τοπικών, Επετείων), εκτιμώμενης αξίας 8.450,00 πλέον ΦΠΑ 17%,
ΟΜΑΔΑ 2 : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Ηχητική κάλυψη Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του
Δήμου Μυτιλήνης, εκτιμώμενης αξίας 6.130,00 πλέον ΦΠΑ 17%,

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών των υπηρεσιών όλων Ομάδων ή για το σύνολο όλων των
ειδών των υπηρεσιών μιας Ομάδας.
10. Κριτήριο ανάθεσης: Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά
(χαμηλότερη τιμή) που θα δοθεί συνολικά για όλες τις εργασίες.

μόνο βάσει τιμής

11. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Η 16-09-2022 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 15:30 μ.μ.
Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 157575
12. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Η 22-09-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη ποσού: 17.058,60 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6443.0002 του
προϋπολογισμού 2022 του Δήμου Μυτιλήνης, με μελλοντικές χρεώσεις για το έτος 2023 ως εξής:
α. ποσού 9.886,50 ευρώ στο οικονομικό έτος 2022,
β. ποσού 7.172,10 ευρώ στο οικονομικό έτος 2023.
Σχετική η υπ’ αριθ. 591/03-06-2022 ΑΑΥΣ (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών).
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16. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016
και 1 επ. π.δ. 39/2017, η οποία μετονομάστηκε σε Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στρεφόμενος με
προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ

