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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής
Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για
την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού
49.810,80 €, (σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτών),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2020018 μελέτη της
Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου (CPV 19640000-4).
Η δαπάνη της σύμβασης της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους
2020 και συγκεκριμένα τους ΚΑ 20.6279.0003, 35.6279.0002, 45.6279.0001 όπου έχουν γίνει οι
απαραίτητες δεσμεύσεις.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ.
έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 77/2020 διαγωνισμού και συγκεκριμένα στα γραφεία
της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Κοινότητας Παπάγου- Προέκταση οδού
Ασπασίας & Υγείας, Παπάγου, τηλ.: 210-6540211 έως και 214 & φαξ: 210-6515712, e-mail:
pekapra@dpapxol.gov.gr). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 02/06/2020 λόγω
απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 04/06/2020 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 803,40 € και
δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως 31/12/2020. Οι τιμές της
προσφοράς του αναδόχου θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο
Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες
(τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.
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