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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής
Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου για
το 2015» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 58/2015 Μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους
2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 35.6262.0002, ενώ έχει προβλεφθεί να βαρύνει αντίστοιχο ΚΑ του
προϋπολογισμού έτους 2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 4/11/2015 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως
10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο
κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που
δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 4/11/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις
9/11/2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί
ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού
Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 1.138,21 €. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση
της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση
καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η
σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας έως
τριάντα ημερών από την υπογραφή της.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο
Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες
(τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και
από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .
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