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ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Λευκάδας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για προμήθεια
και
εγκατάσταση υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων, με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού
53.270,40 € με Φ.Π.Α 24%.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 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 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου 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 και
εγκατάσταση υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων χωρ. 3m³ περίπου έκαστος,
συνολικά 4 τεμ, (cpv 44613400-4).Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των 53.270,40€ με ΦΠΑ 24 % (χωρίς ΦΠΑ: €42.960,00, ΦΠΑ: 10.310,40€).
4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης είναι εξήντα (60) ημέρες
από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που ασχολούνται με τη διάθεση των υπό προμήθεια ειδών.
7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που
βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (Διοικητήριο), 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 27η Απριλίου 2021, ημέρα Μ.Τρίτη και
ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
10. Χρηματοδότηση: από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις
περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” , στον Άξονα Προτεραιότητας 1: “Αστική Αναζωογόνηση 2018”.
Η δαπάνη βαρύνει τους
Κ.Α.: 20-7341.019 και 30-7322.002
του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ.: 16665/13-042021
(ΑΑΔΑ:ΩΘΡΣΩΛΙ-Μ0Υ),
16668/13-04-2021
(ΑΔΑ:626ΓΩΛΙ-Μ7Η),
αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης .

