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ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµαρχος Λευκάδας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει
τιµής για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2019 προϋπολογισµού 33.471,08 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, Οδός: Υπ.Κατωπόδη και Αντ.Τζεβελέκη, 31100
Λευκάδα, Τηλ.:26453 60610, Telefax: 26453 60586 E-mail: info@lefkada.gov.gr,
Ιστοσελίδα:www.lefkada.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στη
διεύθυνση διαδικτύου www.lefkada.gov.gr Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύµβασης από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου,
Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών του ∆ήµου Λευκάδας κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και
φροντίδα τους.
3. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια
µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους
2019 για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας (cpv 18130000-9). Συνολική
δαπάνη:26.992,80 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 33.471,08 ευρώ µε Φ.Π.Α.24%.
4. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Χρόνος παράδοσης προµήθειας: ∆εκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την
υπογραφή της σύµβασης.
6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η
υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 του Ν.
4412/2016 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως
άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι ανάδοχοι του αντικειµένου που δηµοπρατείται και που
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή
επαγγελµατική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισµού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3
της διακήρυξης.
7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα που
βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), Τ.Κ. 31100, Γραφείο
Συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής, 1ος όροφος, Τ.Κ. 31100, στην πόλη της Λευκάδας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 9 η του µηνός Σεπτεµβρίου, του έτους
2019, ηµέρα
∆ευτέρα, και ώρα 10:00 π.µ., ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον (3) µήνες από την εποµένη της διενέργειας
του διαγωνισµού.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
10. Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 10-6063, 156063, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001, 70-6063.001, 70-6063.002, 70-6063.003
του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 µε το ποσό των
31.015,88 ευρώ σύµφωνα µε τις υπ’ αριθ. 16522/13-08-2019, 16525/13-08-2019,
16523/13-08-2019,
16519/13-08-2019,
16518/13-08-2019,
16520/13-08-2019,
16517/13-08-2019, 16521/13-08-2019, 16524/13-08-2019
αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης αντίστοιχα.
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Για τις Σχολικές Επιτροπές: η δαπάνη των 1.562,40 ευρώ θα βαρύνει τις λειτουργικές
δαπάνες έτους 2019, σύµφωνα µε την αριθµ. 49/2019 απόφαση, της Α/θµιας Σχολικής
Επιτροπής και η δαπάνη των 892,80 ευρώ θα βαρύνει τις λειτουργικές δαπάνες έτους
2019, σύµφωνα µε τη αριθµ. 29/2019 απόφαση, της Β/θµιας Σχολικής Επιτροπής.
11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών. Γ ια το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
12. ∆ηµοσιεύσεις: Το συνολικό κείµενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του ∆ήµου : www.lefkada.gov.gr
Ο ∆ήµαρχος

Μάρκος Νικητάκης
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