
                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αιγάλεω: 29/10/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρίθμ. Πρωτ.:  29510 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                               

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγάλεω» 
προϋπολογισμού: 74.399,26€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), Κ.Α. 60.7135.005,  με σφραγισμένες προσφορές και με  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων του 
προϋπολογισμού ή για κάθε ομάδα ξεχωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 
     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12/11/2019  ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα. 
    Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  η Περιφέρεια Αττικής κωδ. ΣΑ ΕΠ0851 .Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. 
έργου 2018ΕΠ085110069. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο2 της Πράξης με τίτλο «Επέκταση- 
Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Αιγάλεω» με κωδικό ΟΠΣ 
5030644, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»  με την υπ’ αριθμ. 
2438/19-12-2018 Απόφαση ένταξης και την με αριθμ. 2494_2019/12-08-2019 Τροποποίηση της Πράξης 
«Επέκταση- Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Αιγάλεω». Η 
Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων 
Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», με τη 
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων.  

Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται αριθμητικώς και ολογράφως. 
Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη.  
     Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. 
Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ  - Δ/νση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου - τ.κ. 12243 - Τηλ. 2132044948, fax 2132044954. 
       Η Διακήρυξη της περίληψης, θα δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αιγάλεω στη Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.egaleo.gr (Διαγωνισμοί Προμηθειών/Έργων) 
 Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  
Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 
και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
 
Εσωτερική Διανομή:    
1.  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

2.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ   

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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