INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.03.10 10:44:12
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Π79Ω6Χ-Γ7Ρ

Αίγιο 10 Μαρηίοσ 2016
Αρ. Πρωη.: 7169
ΑΔΑ:

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Δήμαρτος Αιγιαλείας
Πξνθεξύζζεη πξόρεηξν επί κέξνπο κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο : «Πξνκήζεηα εηδώλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ (γάια, γάληηα, κάζθεο, αλαθιαζηηθά γηιέθα θ.ι.π.) ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο ζύκθσλα κε ηα ΦΔΚ 1503/Β΄/11-10-2006 θαη 9910/Β΄/28-5-2008 ».
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 55.811.27 επξώ , ε δε απαηηνύκελε
πίζησζε πξνο έγθξηζε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 65.255.96 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη αλαιύεηαη
σο εμήο:
ΕΙΔΗ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 26.927,43 € με Φ.Π.Α. 23% και ΓΑΛΑ 38.328,53 € με Φ.Π.Α. 13% .
Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο είλαη νη δεκνηηθέο πηζηώζεηο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016.
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο γηα ην ζύλνιν ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη ζε πνζνζηό 2 % επί ηεο ζπλνιηθήο
πξνϋπνινγηζζείζεο από ηελ ππεξεζία δαπάλε (δειαδή 1.116,22€) θαη ζα θαηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ
ηνπ Π.Γ & Γ. ή ηνπ ΤΣΔΜΔΓΔ ή ππό κνξθή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο
Όηαλ ε πξνζθνξά αθνξά κέξνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ, νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο έρνπλ σο θάησζη:
1)ηα Είδη Αηομικής Προζηαζίας κε ην 2% επί ηνπ πνζνύ ησλ 26.927,43€ ήηνη 437,84€
2)ηελ Προμήθεια γάλακηος κε ην 2% επί ηνπ πνζνύ ησλ 38.328,53€ ήηνη 678,38€.
Οη ελδηαθεξόκελνη, ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζνπλ
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζό ίζν κε ην 5% ηνπ ζπκβαηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ ρσξίο Φ.Π.Α. επί ηνπ ζπλόινπ ή αληίζηνηρα.
Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό πξνϋπνζέηεη όηη νη δηαγσληδόκελνη είλαη πιήξσο ελήκεξνη ηεο δηαθήξπμεο
απηήο θαη απνδέρνληαη όινπο ηνπο όξνπο αλεπηθύιαθηα.
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ζηε Τερληθή Υπεξεζία θαη επί ηεο νδνύ
Νηθνιάνπ Πιαζηήξα & Καλειινπνύινπ πνπ βξίζθεηαη ζην Αίγην ζηηο 18 Μαξηίνπ 2016, εκέξα Παξαζθεπή
θαη από ώξα 11.00 π.μ . ελώπηνλ ηεο Αξκόδηαο Δπηηξνπήο θαη ησλ λόκηκσλ εθπξνζώπσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Σε πεξίπησζε πνπ δελ δηεμαρζεί ε Γεκνπξαζία γηα νπνηαδήπνηε ζνβαξό ιόγν ή θεξπρζεί άγνλε, ηόηε απηή
ζα επαλαιεθζεί θαη ζα δηελεξγεζεί ηελ 28 Μαξηίνπ 2016, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11:00 π.μ.
Τα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ζα αλαξηεζνύλ θαη ζα δηαηίζεληαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
aigialeia.gov.gr.
Η πεξίιεςε δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα, ζηνλ πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ρνξεγνύληαη από ην Τκήκα
Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ, ηει. 26910-22978, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο
Τα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.
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