ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02 -07-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 19389
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
για την «Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης » έχοντας υπόψη τις διατάξεις που
αναφέρονται στην υπ. Αρίθμ. 19388 / 02-07– 2019 Διακήρυξη του Δήμου και κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, (Α.Μ.09/2019) .
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.008,85 €
Φ.Π.Α.: 13%
7.541,15 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 65.550,00 €
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης : Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο
υπό προμήθεια εξοπλισμός που Θα τοποθετηθεί στα ανωτέρω σχολεία για την
μεταφορά ατόμων Α.Μ.Ε.Α. στα εσωτερικά κλιμακοστάσια των σχολείων και θα είναι
τύπου αναβατορίου κλίμακας, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 65.550,00 €
(με Φ.Π.Α.)» με τους όρους που περιγράφονται στην διακήρυξη.
Διάρκεια σύμβασης: Απο την υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) μήνες.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό,
σε ευρώ ,το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ
Φ.Π.Α. , ήτοι ποσό 1.160,17 ευρώ.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι από ΣΑΤΑ Σχολείων.
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου
Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας , Τμήμα Προμηθειών οδός Δεκελείας 97, Ν.
Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14341 και στα τηλέφωνα 213-2049066-67-68, e-mail:
tm_promithion@dimosfx.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.dimosfx.gr όπου
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
( www.promitheus.gov.gr ).
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο Διαγωνισμός θα
διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Δεκελείας 97 ή επι της οδού Αχαρνών 464

& Αγ. Αναργύρων την ημέρα και ώρα που αναγράφονται παρακάτω, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών και αποσφράγισή τους από
την αρμόδια Επιτροπή: 12/07/2019,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: τρεις (3) μήνες
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή
αντιπροσφορές.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται
στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
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