ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Λευκάδα, 26 Μαϊου 2021
Αρ. Πρωτ.: 20871

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Λευκάδας
προκηρύσσει

συνοπτικό

διαγωνισμό

με

σφραγισμένες

προσφορές

για

παροχή

υπηρεσίας«ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΟΔΩΝ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ

Δ.Ε . ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ - ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΛΑΜΟΥ –
ΚΑΣΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 49.104,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
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 παροχή
υπηρεσίας αποψίλωσης της αυτοφυούς βλάστησης που βρίσκεται στις τάφρους, τα πρανή
και τα ερείσματα των οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων στα όρια των Δημοτικών
Ενοτήτων Λευκάδας – Ελλομένου – Απολλωνίων – Καρυάς – Σφακιωτών – Κάλαμου Καστού. Το έργο περιλαμβάνει τον καθαρισμό συνολικά 880 χιλιομέτρων υπολογιζόμενα και
από τις δύο πλευρές του οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων

των Δημοτικών

Ενοτήτων Λευκάδας – Ελλομένου – Απολλωνίων – Καρυάς – Σφακιωτών – Κάλαμου –
Καστού, συνολικού προϋπολογισμού 49.104,00€ με ΦΠΑ 24 % , χωρίς ΦΠΑ: 39.600€
ΦΠΑ: 9.504,00€.
Cpv: 77340000-5 /κλάδεμα δέντρων και θάμνων.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε επτά (7) τμήματα. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά είτε για ένα τμήμα, είτε για
περισσότερα είτε για όλα τμήματα.

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την
υπογραφή του συμφωνητικού
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην υπό ανάθεση παροχή υπηρεσίας.
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 10η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη 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: ίδιοι πόροι
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον
προϋπολογισμού
σύμφωνα

με

του Δήμου οικονομικού έτους
την

υπ’

αριθ.:

Κ.Α. 35-7336.003

του εγκεκριμένου

2021 με το ποσό των 49.104,00€

20622/24-05-2021/ΑΔΑ:69ΥΖΩΛΙ-9Ω1

&

ΑΔΑΜ:21REQ008652777, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της
παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής
των προσφορών.Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
12.

Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου : www.lefkada.gov.gr
Ο Αντιδήμαρχος

Γαζής Αναστάσιος

