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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Επαναπροκηρύσσει πρόχειρο επί μέρους μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας : «Επιμέρους
Προμήθεια(ΟΜΑΔΑ Α) ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού ( γάντια, μάσκες, ανακλαστικά
γιλέκα κ.λ.π.) του Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με τα ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-2006 και 9910/Β΄/28-5-2008 ».
Ο προϋπολογισμός της επί μέρους προμήθειας της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 21892,22 ευρώ, η δε
απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 26927,43 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Πηγή χρηματοδότησης είναι οι δημοτικές πιστώσεις του οικονομικού έτους 2016.
Η εγγύηση συμμετοχής για την επί μέρους προμήθεια ειδών προστασίας (ΟΜΑΔΑ Α) ορίζεται σε
ποσοστό 2 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη (δηλαδή 437,84€) και θα
κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Π.Δ & Δ. ή του ΤΣΕΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι, στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσουν
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. επί του συνόλου ή αντίστοιχα.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι πλήρως ενήμεροι της διακήρυξης
αυτής και αποδέχονται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στη Τεχνική Υπηρεσία και επί της οδού
Νικολάου Πλαστήρα & Κανελλοπούλου που βρίσκεται στο Αίγιο στις 20 Μαϊου, ημέρα Παρασκευή και από
ώρα 11.00 π.μ . ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας
aigialeia.gov.gr.
Η περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα, στον πίνακα Ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας.
Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης και χορηγούνται από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, τηλ. 26910-22978, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
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