
 

             
                       

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αιγάλεω , 16/06/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αριθμ. Πρωτ.:14295 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                               
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσίας  με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»  συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 197.904,00€  Ευρώ εκ των οποίων 159.600,00 Ευρώ είναι η 
καθαρή αξία και 38.304,00 Ευρώ είναι για Φ.Π.Α. 24%. Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και 2021, με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται στις 19/06/2020 και ώρα 11:00. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 10/07/2020  και ώρα 11:00.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 16/07/2020 και ώρα 11:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

  Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για: 

Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας 

(για πρωινή-απογευματινή-

νυκτερινή απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένου & 

οχήματος για την περιπολία  

  

 Προϋπολογισμένο ποσό 

που αφορά τις πάσης 

φύσεως νόμιμες 

αποδοχές ανά/μήνα.  

 

 

10.000,00 

 Διοικητικό κόστος 

(παροχής υπηρεσιών 

6%) 

600,00 

 Εργολαβικό κέρδος 8% 800,00 
 Σύνολο  11.400,00   
  

Γεν. Σύνολο 

(11.400 Χ14 μήνες)    

159.600,00 
 Φ.Π.Α.  24%    38.304,00 

  

Συνολική δαπάνη 

 

197.904,00 

 
 

όπως αυτή δίδεται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της 8/9735/29-04-2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Πρασίνου. 

                  Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Οι προσφορές θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς το (ΦΠΑ 24%) δηλαδή, 3.192,00 ευρώ και ο 
χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου, 1ος όροφος επί της Ι. Οδού 364 
και Κάλβου, τηλ: 2132044878 

Η Διακήρυξη της περίληψης, θα δημοσιευτεί στην επίσημη  ιστοσελίδα του Δήμου Αιγάλεω στη διεύθυνση 
www.egaleo.gr (Διαγωνισμοί Προμηθειών/Έργων).   

Εσωτερική Διανομή: 
1.Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού                                                                                              Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
2.Δ/νση Πρασίνου                                                                                                                  
 
                                                                                     ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ           

 

ΑΔΑ: ΨΔΝ8Ω6Ν-ΔΥΞ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.06.17 11:06:52
EEST
Reason:
Location: Athens

20PROC006877660 2020-06-17



     
                                                                                                                                                        
 
                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΑΔΑ: ΨΔΝ8Ω6Ν-ΔΥΞ
20PROC006877660 2020-06-17


