
             

                      

 

 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                             Αηγάιεσ  27/11/2020 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΘΚΗ                                            Αξίζκ. Πξση.: 28824 
ΔΗΜΟ ΑΘΓΑΛΕΧ                                               

Δ/ΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΧΝ ΤΠΗΡΕΘΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΧΝ                                                                                                

 

ΠΕΡΘΛΗΦΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΔΘΑΓΧΝΘΜΟΤ 

Ο Δήμορ Αιγάλευ θα διενεπγήζει Δηεζλή Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ Δεκφζην Δηαγσληζκφ, για ηην ςπηπεζία 

με ηίηλο: «Ασυάλιση κινητής και ακίνητης περιοσσίας τοσ Δήμοσ για τα έτη  2021-2022» 
 ζςνολικού πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 322.000,00 € (απαιιαγή  ΦΠΑ), κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο.  

Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί µε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο ζην 

ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο, βάζεη ρακειφηεξεο ηηκήο (παπ. 2 Άπθπο 86 ν.4412/2016) .   
 Ο Δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ), κέζσ δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο κε Α/Α 

(102517), απφ ηελ αξκφδηα Επηηξνπή Δηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Δηαγσληζκνχ.  

Έλαξμε ππνβνιήο πξνζθνξψλ 27/11/2020 θαη ψξα  16.00         

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζηηο 29/12/2020 θαη ψξα 11.00 π.κ. 

 Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή ζηηο 05/01/2021 ψξα 11.00 π.κ. κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ 

ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

. Σηο Διαγυνιζμό μποπούν να ζςμμεηάζσοςν Έλληνερ πολίηερ, αλλοδαποί, νομικά ππόζυπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

Σςνεηαιπιζμοί, Ενώζειρ Ππομηθεςηών πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά. 
Οη πξνζθνξέο ζα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ηηρ παπούζαρ ζύμβαζηρ, καηαηίθεηαι από ηοςρ ζςμμεηέσονηερ 

οικονομικούρ θοπείρ (πποζθέπονηερ), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο χςνπο 1% επί ηεο αμίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ρσξίο ΦΠΑ. Σν χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ, είλαη 3.220,00 επξψ.  

 
 Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ είλαη ε 

23/11/2020 κε αξηζκφ 2020/S 232-571406 (ΚΗΜΔΗ 20PROC007727504) 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηυν ζηοισείυν ηος διαγυνιζμού και ηυν Τεσνικών Πποδιαγπαθών 

όλερ ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ ζηο ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΧΝ, ηεο Δ/λζεο Οηθνλ. Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ, 1
νο

 

φξνθνο επί ηεο Θ. Οδνχ 364 θαη Κάιβνπ, ηει: 2132044878. 

 Η Δηαθήξπμε ηεο πεξίιεςεο, ζα δεκνζηεπηεί ζηελ επίζεκε  ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αηγάιεσ ζηε δηεχζπλζε 

www.egaleo.gr (Δηαγσληζκνί Πξνκεζεηψλ/Έξγσλ).   

 

 

 

Κνηλνπνίεζε: 

Εζσηεξηθή Δηαλνκή: 
1.Επιηποπή Διενέπγειαρ Διαγυνιζμού        
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