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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Χολαργός 31/08/2021
Αριθ. πρωτ.: 15297

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής
Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας- τιμής για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού
73.563,89€ (εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τρία ευρώ & ογδόντα εννέα λεπτά)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 12021118 μελέτη της Διεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (CPV 35113400-3).
Η δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και συγκεκριμένα
στους ΚΑ 20.6063.0007, 30.6063.0001, 35.6063.0001, 45.6063.0001.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 μ.μ. έως
10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού η οποία
ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 78/2021 απόφαση Ο.Ε. (και συγκεκριμένα στα γραφεία της Διεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου- Προέκταση οδού Ασπασίας &
Υγείας, Παπάγου, τηλ.: 210-6540211 (εσωτ. 2) & φαξ: 210-6515712, e-mail: pekapra@dpapxol.gov.gr).
Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 28/09/2021 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα
διενεργηθεί στις 30/09/2021 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. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας
προ ΦΠΑ για κάθε είδος για το οποίο συμμετέχουν. 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 ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει σε ποσοστό το 4% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος αυτής και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του
συμφωνητικού.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα τριών (3) μηνών.
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.
Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Εσωτερική Διανομή: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

