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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

επιλογή αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & προμήθειας λαμπτήρων

τύπου LED  εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους –

αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4412/2016. Η συγκριτική

τιμή προσφοράς όπως ορίζεται εκφράζει το σταθμισμένο  κόστος επένδυσης € ανά ΚWh  του κύκλου ζωής της

επένδυσης σε παρούσες αξίες σύμφωνα με της προβλέψεις στην παράγραφο 1 του άρθρου 87 του ν. 4412/2016.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 4.233.512,52 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

24%, το οποίο αναλύεται ως:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.414.123,00 €

Φ.Π.Α. 24%: 819.389,52 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4.233.512,52 €

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής με χρήση 10ετούς διάρκειας

εγκεκριμένου Δάνειου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.  Το ποσό του δανείου προέρχεται από το Ταμείο

Παρακαταθηκών &  Δανείων,  σύμφωνα με τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου κατά την

3712/7/25-6-2020 συνεδρίασή του, οι οποίοι γνωστοποιήθηκαν με την αρ. πρωτ: 49172/26.06.2020 ανακοίνωση

έγκρισης δανείου και εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. 59/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.

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

CPV: 34993000-4, 34991000-0, 31518600-6, 31531000-7, 31532800-2.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) 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 της προκήρυξης προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 6

Αυγούστου 2020

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 7 Αυγούστου 2020

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11 Αυγούστου 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10 Σεπτεμβρίου 2020

Συστημικός Αριθμός: 95975

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα,  διότι αφορά μια ενιαία επένδυση αντικατάστασης φωτισμού,  με

αντικείμενο τη συνολική εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, μέσω της συνολικής μείωσης

ΑΔΑ: Ψ17ΠΩΛ1-6ΗΩ



των εκπομπών ρύπων και επιπλέον αφορά σε ένα ενιαίο δίκτυο φωτισμού εντός της γεωγραφικής περιφέρειας του

Δήμου Λαυρεωτικής.

Συνεπώς οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό

προμήθεια ειδών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί

σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι

68.282,46 ευρώ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα τριακοσίων (300) 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 διαδικασίας 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
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