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ΠΕΡΘΛΗΦΗ  ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ  ΔΘΑΓΧΝΘΜΟΤ 

Ο Δήκνο Αηγάιεσ ζα δηελεξγήζεη ςνοπηικό διαγυνιζμό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«Ππομήθεια ςλικών-σπώμαηα για ηιρ ανάγκερ ηος έπγος αςηεπιζηαζίαρ: ςνηήπηζη και επιζκεςή ζσολικών 

κηιπίυν, αθληηικών εγκαηαζηάζευν και λοιπών δημοηικών κηιπίυν» με CPV 44111400-5 πξνϋπνινγηζκνύ 6.744,675 

€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%,  κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε  θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά/κόλν  βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), γηα ην ζύλνιν 

ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88 θαη 117 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

         Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 30/09/2020 εκέξα Σεηάπηη θαη ώξα 11:00 π.μ. ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ 

ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα. 

        Η ελ ιόγσ δεκόζηα ζύκβαζε πξνκήζεηαο αγαζώλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ίδηνπο πόξνπο. Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη 

λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηυν ςπό ππομήθεια ειδών. 

        Σν ζύλνιν  πξνζθνξάο  επί πνηλή απαξαδέθηνπ ζπκπιεξώλνληαη αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο. Αξηζκεηηθή κόλν 

αλαγξαθή ηηκήο ζηελ πξνζθνξά  δελ ιακβάλεηαη ππόςε.  

        ην Δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ Έιιελεο πνιίηεο, αιινδαπνί, λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, 

πλεηαηξηζκνί, Ελώζεηο Πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη Κνηλνπξαμίεο Πξνκεζεπηώλ. 

Οι πποζθοπέρ να έσοςν ζςνηασθεί ζηην ελληνική γλώζζα. 

 Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να λάβοςν γνώζη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηεο 

Μειέηεο, όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ζηα ηειέθσλα :  2132044878 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: promithies@egaleo.gr 

        Η Διακήπςξη ηηρ πεπίλητηρ, θα δημοζιεςηεί ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηος Δήμος Αιγάλευ ζηη Ηλεκηπονική 

διεύθςνζη: www.egaleo.gr (Διαγυνιζμοί Ππομηθειών/Έπγυν) 

       Ο αλσηέξσ δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  

Σνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη Σνπ Ν. 4412/2016 «Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)».  

 

Εζυηεπική Διανομή:    

1.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

2.  Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΕΙΩΝ 
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