
                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αίγινα, 02/02/2021     
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                              Αρ. Πρωτ  1371
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10                                                                  Προς,  Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΗΛ:2297320037
FAX: 2297025099                                                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ

 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο  Δήμος  Αίγινας  σύμφωνα  με  την  υπ.  αρ.  11/2021  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής
(ΑΔΑ:ΨΨΑΥΩ68-ΓΨ1)  προτίθεται  να προβεί  στην  απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης
της  “Προμήθειας  δύο  (2)  κλειστών φορτηγών τύπου  van  για  την  υποστήριξη  της υπηρεσίας
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής  προϋπολογισμού  42.000,00  €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  σύμφωνα με τους όρους της υπ. αρ.  πρωτ.  17088/25-11-2020
διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC007714789), του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στις 10-12-2020, ώρα 15:00’ o οποίος κατέστη
άγονος, και σύμφωνα με την μελέτη  25/2020  της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και το υπ.αρ.πρωτ.
14030-29/9/2020 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ:20REQ007459461) της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου περιγράφονται αναλυτικά στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 17088/25-
11-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007714789) του Δήμου μας, στην υπ. αρ.  25/2020 μελέτη της
αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Δήμου  καθώς  και  στο  υπ.αρ.πρωτ.  14030-29/9/2020 Πρωτογενές  Αίτημα
(ΑΔΑΜ:20REQ007459461) της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Οι  οικονομικές  και  τεχνικές  προσφορές  μαζί  με  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  που
προβλέπονται από την ανωτέρω διακήρυξη και μελέτη πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με
σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Σημείωση:  Να  ληφθεί  υπόψιν  ότι  για  προμήθειες  ποσού  2.500,00  ευρώ  κι  πάνω  ο  ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει  στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού φορολογική
ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ποινικά μητρώα σε περίπτωση
εταίρων, καταστατικό εκπροσώπησης, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο
προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (2297320037)

                                                                           

                                                                           Ο Δήμαρχος

     ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ


