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ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 5806

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Π. Φαλήρου ∆. Χατζηδάκης διακηρύττει ότι, ο ∆ήµος θα προβεί σε πρόχειρο διαγωνισµό µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της
τιµής (χαµηλότερη τιµή προσφοράς) επί του προϋπολογισµού της µελέτης ανά άρθρο, σύµφωνα µε τον
ν.4412/2016 και την ∆ιακήρυξη (44/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής), για τα κατωτέρω περιγραφόµενα
είδη: Προµήθεια ειδών καθαριότητας (Σακούλες). ∆ιάρκεια σύµβασης 03 µήνες.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 20η του µηνός Μαρτίου, ηµέρα ∆ευτέρα, του έτους 2017 και ώρα από
09.30 έως 10.00 στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος (2ος όροφος, γραφείο Τεχνικής
Υπηρεσίας τµήµα Η/Μ ), Π. Φάληρο, Τ.Κ. 175 61, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας των
διαγωνισµών.
Το ύψος του προϋπολογισµού ανέρχεται στο ποσό των 24800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και η
έκταση της προµήθειας σύµφωνα µε την 5/2017 µελέτη της Τ.Υ. αναλύεται σε είδη καθαριότητας (σακούλες) ,
προυπολ. 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ. ∆υνατότητα υποβολής προσφοράς ανά άρθρο του προϋπολογισµού.
Ενστάσεις-προσφυγές σύµφωνα µε το αρ. 8 της διακήρυξης, συνοδεύονται από παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου
ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
Η

δαπάνη

θα

καλυφθεί

από

τον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου του έτους 2017 στον

Κ.Α.: 20-6634-002. Κωδικός cpv: 19640000-4 . Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι επιθυµούντες να πάρουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν να αποστείλουν σφραγισµένο φάκελο µε
την προσφορά τους µέχρι της προηγούµενης εργασίµου ηµέρας και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ή
να παραστούν οι ίδιοι ή νόµιµοι αντιπρόσωποι τους κατά την διάρκεια του διαγωνισµού σύµφωνα µε το αρ. 6
της 44/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Π. Φαλήρου.
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro ,

http://www.eprocurement.gov.gr στη σελίδα αναζήτησης του ∆ήµου Π. Φαλήρου (κωδ. φορέα 6232) και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα http://www.palaiofaliro.gr/ .
Πληροφορίες για την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλ: 2132020244 & Φαξ 2132020359.
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