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ΕΡΓΟ:

Μυτιληνη 15-07-2022

Αριθ. Πρωτ.: 32875

«Προμήθεια ειδικών οχημάτων και
δικύκλων για την Δ/νση Δασών Λέσβου
(οχήματα και δίκυκλα παντός εδάφους)»

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

● ΠΡΑΞΗ: Επενδύσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην Περιφερειακή
Ενότητα Λέσβου» (Κωδικός πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5069087)

● ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος και των πόρων και
μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη,
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

Η πίστωση προέρχεται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:

«Προμήθεια ειδικών οχημάτων και δικύκλων για την Δ/νση Δασών Λέσβου (οχήματα
και δίκυκλα παντός εδάφους)» CPV:34100000-8  ( Αυτοκίνητα - οχήματα)

34410000-4 (μοτοσυκλέτες)

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου διακηρύττει ότι μεχρι την 25 του μηνός Αυγούστου  του έτους
2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης παράδοσης των προσφορών)
θα διεξαχθεί ανοιχτός διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, Ηλεκτρονική Δημοπρασία
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016, τις διατάξεις του όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια ειδικών οχημάτων και δικύκλων για
την Δ/νση Δασών Λέσβου (οχήματα και δίκυκλα παντός εδάφους)» όπως αυτά
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περιγράφονται στα Άρθρα και Παραρτήματα που ακολουθούν και τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
Ο Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ)του έργου είναι: 5069087 και πρόκειται για το υποέργο 3 με τίτλο

«Προμήθεια ειδικών οχημάτων και δικύκλων για την Δ/νση Δασών Λέσβου (οχήματα και
δίκυκλα παντός εδάφους)»
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 105.400 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και

στο ποσό των 130.696 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Διεύθυνσης Δασών
Λέσβου, Κουντουριώτη 79, τ.κ. 81131, Μυτιλήνη, μέχρι τις 20/8/2022).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους
ενδιαφερόμενους με Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό η οποία ορίζεται σε 2% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή:

Α) Για το είδος 1 «προμήθεια πέντε (5) αυτοκίνητων» η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο ποσό των 1.920,00 € (χιλίων εννιακοσίων είκοσι ευρώ)

Β) Για το είδος 2 «προμήθεια δύο (2) μοτοσυκλετών», η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο ποσό των 188,00€ (εκατό ογδόντα οκτώ ευρώ)

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του διενεργούντος το διαγωνισμό
φορέα, ήτοι της Γενικη Γραμματεια Δασων του ΥΠΕΝ/Επιθεωρηση Δασικης Πολιτικης
Αιγαιου/Διεύθυνση Δασών Λέσβου/ Δ/νση Δασών Λέσβου και να έχει χρόνο ισχύος όχι
μικρότερο των τριάντα(30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος των
προσφορών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 25/05/2022. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.
Η προθεσμία υλοποίησης της προμήθειας είναι ΕΞΙ (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής

σύμβασης  της προμήθειας.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται 100% από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο

2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και συγκεκριμένα από την ΣΑ ΕΠ0881.
Ο Κωδικός πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) είναι 2020ΕΠ08810026
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Διεύθυνση Δασών Λέσβου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο: Δ/ΝΣΗ

ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513-50906, FAX επικοινωνίας 22510-45297, e-mail

ddaslesvou@gmail.com αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κος Χαράλαμπος Κουτσαμπάσης
και κος Νικόλαος Καρασάββας.

Ο Διευθυντής Δασών Λέσβου

Κράλης Φώτιος
Δασολόγος Mcs
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