ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ:ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Λιβαδειά 25/ 07 / 2019
Αρ. Πρωτ: 17710
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
προκηρύσσει επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019 - 2020”, δαπάνης 24.000,00 € με Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, Οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, Ταχ.Κωδ.: 32131, Τηλ.: 2261350829,
fax: 2261350881, Ιστοσελίδα: www.livadia.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.livadia.gr. Το συνολικό κείμενο της
διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Επίσης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η “ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019 - 2020” .
Οι υπό δαπάνες είναι διαιρετές και χωρίζονται στις κάτωθι ομάδες:
Α/Α

Είδος Υπηρεσίας

Κωδικός CPV

Κόστος, €

Ομάδα Α
1

Ηχητική – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Τροφωνίων και
αθλητικών εκδηλώσεων

92370000-5

Γενικό Σύνολο

12.903,23

Φ.Π.Α. 24%

3.096,77

Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α. (Α)

16.000,00

Γενικό Σύνολο

6.451,61

Φ.Π.Α. 24%

1.548,39

Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α.(Β)

8.000,00

Ομάδα Β
1

Ηχητική – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Χριστουγέννων

(Α) + (Β)

24.000,00

4. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές. 5. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας: Έως εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.6.Δικαιούμενοι
συμμετοχής: έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών. 7.Εγγύηση συμμετοχής: Ορίζεται στο ποσοστό 1% της συνολικής ενδεικτικά
προϋπολογισθείσας αξίας (καθαρή αξία) των προσφερόμενων ειδών 8.Κατατεθείσες Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται για την μία ή και τις δύο
ομάδες του ενδ. προϋπολογισμού. 9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λεβαδέων (Σοφοκλέους
15), την 06/08/2019 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00 πμ και η ώρα λήξης 10.30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών
θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 10. Χρόνος ισχύος προσφορών: για διάστημα 9 μηνών, από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών 11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 12. Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι, προϋπολογισμού έτους 2019-2020 Δήμου
Λεβαδέων. 13. 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. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
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.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΣΤΑΣ

