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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω Των Ορίων για την

επιλογή Αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 448.243,57  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του

αναλογούντος Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 370.635,20 € + (Φ.Π.Α. 24%: 64.201,73 €  &  Φ.Π.Α. 13%: 13.406,64 €)

ΣΥΝΟΛΟ: 448.243,57 €

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:

1. το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.143.4/2018

απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο), με την οποία εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του

Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική

Αναζωογόνηση 2018», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 5182/9-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-

2017» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για ποσό 275.306,00 ευρώ, το έργο: «Προμήθεια υλικών συντήρησης

αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου»

2. Ο Δήμος Λαυρεωτικής  (ίδιοι πόροι)

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ: 30-7135.019

Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: 1183/2020 (ΑΔΑ: ΨΚΠ0ΩΛ1-1Ι0), ΑΑΥ: Α-1553/2020 (ΑΔΑ:

ΩΚΛΝΩΛ1-4ΩΩ).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

(CPV: 37535200-9, 37442900-8, 34928400-2, 43323000-3, 77310000-6, 50870000-4, 79132000-8, 34991000-0,

39293400-6, 42122000-0, 44611500-1, 14212400-4).

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες.

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 αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021

Συστημικός Αριθμός: 104263

ΑΔΑ: 6ΔΑΗΩΛ1-ΦΜΦ



Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δέκα (10) τμήματα -  ομάδες.

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί από έναν Ανάδοχο για το σύνολο του αντικειμένου της. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί

Φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των δέκα (10)

ομάδων.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού επτά χιλιάδων

τετρακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (7.412,70 €), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)

επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

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

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.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) βαρύνουν

τον Ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΑΔΑ: 6ΔΑΗΩΛ1-ΦΜΦ
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