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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή

αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς Ο.Τ.  219,  με κριτήριο

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής των ειδών του ενδεικτικού

προϋπολογισμού.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (με στρογγυλοποίηση) ανέρχεται σε 130.000,00 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), το οποίο αναλύεται ως:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 104.838,00 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. 24%: 25.161,12 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 130.000,00 ΕΥΡΩ

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019,  στον ΚΑ 30-7135.010

με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 219 της ΔΕ Κερατέας».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημέρες. Προβλέπεται δικαίωμα

χρονικής παράτασης μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη λήξη της σύμβασης, με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα

από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

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

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 21 Μαρτίου 2019

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23 Μαρτίου 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15 Απριλίου 2019

Συστημικός Αριθμός: 72123

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού των ζητουμένων ειδών.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, το ύψος της οποίας

υπολογίζεται επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ποσό που ανέρχεται σε

ποσοστό 2%, ήτοι 2.096,76 €.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, το οποίο υπολογίζεται

από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά

που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΔΑ: Ρ33ΘΩΛ1-ΧΦ3



Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:   http://www.promitheus.gov.gr,  στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής,

www.lavreotiki.gr.

Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από το Γραφείο

Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1, Λαύριο), κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη (τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292

0  69130,  e-  mail:  nitsa@lavrio.gr)  και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό

Κατάστημα Κερατέας, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 37, Κερατέα), αρμόδιος υπάλληλος: κος Στ. Ζερβουδάκης (τηλέφωνο

επικοινωνίας: 22993 20 230, fax: 2299 0 67 900, e-mail: zervoudakis.stavros@0135.syzefxis.gov.gr).

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
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