
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

Λαύριο, 23.03.2018
                                         Αρ. Πρωτ: 4285

Ταχ. Διεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Κουντουριώτη 1, Λαύριο
195 00
Γ. Μαργαρίτη
2292 3 20147
2292 0 69130
nitsa@lavrio.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών –

χορηγητών προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου

Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας,  στις

τιμές της υπ’ αριθμ. 6/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 59.889,09 ευρώ,  πλέον ΦΠΑ 24%  (14.373,38 ευρώ),  ήτοι

74.262,47 ευρώ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τρεις (3) ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ 2: ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

ΟΜΑΔΑ 3: ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

CPV: 39224300-1, 39830000-9, 19640000-4, 24452000-7, 18424300-0, 31440000-2, 33741100-7, 24311900-6

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ομάδα είτε για

περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας,  αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε

ομάδας.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: ένα (1) έτος από την έναρξή της ή έως εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης (όποιο

από δύο συμβεί πρώτο).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Δήμου Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1, Λιμάνι Λαυρίου), στις  10 Απριλίου

2018,  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00  (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 10.04.2018 και ώρα 12:00.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) 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

ΑΔΑ: ΩΝΕΨΩΛ1-Θ5Χ



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.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
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