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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την

ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του

Δήμου Λαυρεωτικής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά μόνο βάσει τιμής για τα είδη για τα οποία συμμετέχει, στις τιμές της υπ’ αριθμ.

110/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 43.398,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%

(10.415,52 ευρώ), ήτοι 53.813,52 ευρώ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

CPV: 35113400-3 ‘’ρούχα προστασίας & ασφαλείας’’.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Δήμου Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1,  Λιμάνι

Λαυρίου), στις  12 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος

διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας

Επιτροπής Διαγωνισμού.  Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 12.03.2019 και ώρα 11:00.

Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, γιατί ο διαγωνισμός θα

διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 72 του

Ν.4412/2016 και το άρθρο 1.2.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι

(120) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

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

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

πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.

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

Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής,  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. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο

βαρύνουν τον Ανάδοχο.
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