
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60f8fe58205552599b9a2967 στις 22/07/21 11:33

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                              Αιγάλεω,  21/7/2021
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

        Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Συνοπτικό Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη αναδόχου για την Υπηρεσία με τίτλο: «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τη δημιουργία 
έξυπνης πλατείας (Smart Square)», με CPV 72268000-1 «Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού» και 
48600000-4 «Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων», συνολικού 
προϋπολογισμού 74.400,00 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του και 117 του Ν. 4412/2016.
       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09.08.2021, ημέρα Δευτέρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 
στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 11:00 π.μ.
        Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Δήμου 
Αιγάλεω. Η δαπάνη των υπό ανάθεση προμηθειών προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 74.400,00 € 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  60.000,00 €, ΦΠΑ: 14.400,00 €) και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.7134.009 του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 και τον αντίστοιχο του 2022 εάν απαιτηθεί. 
       Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων. Οι προσφορές και τα 
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους 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 2044891, 213 2044841, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@egaleo.gr 
       Η Διακήρυξη και η περίληψη θα δημοσιευτούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αιγάλεω: 
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», του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του 
Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

                                                                                                  Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                          

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Εσωτερική Διανομή:   
1.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.  Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
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