
                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αιγάλεω , 31-07-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρίθμ. Πρωτ.:  18351 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                               

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

         Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για τις «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», με CPV 44510000-8, για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων, συνολικού 
προϋπολογισμού 12.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24%), με  κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο  βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το 
σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 
4412/2016. 
         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25/08/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 
στο δημοτικό κατάστημα. 
        Η εν λόγω δημόσια σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν 
προσφορά για το σύνολο των ειδών.  
        Το σύνολο  προσφοράς  επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται αριθμητικώς και ολογράφως. Αριθμητική μόνο 
αναγραφή τιμής στην προσφορά  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 στα τηλέφωνα :213-2044878, 210-5310213 
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@egaleo.gr 
        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.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2.  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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