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Ο Δήκαξρνο νθάδωλ πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγωληζκό ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4412/2016 κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηην πλέον ζςμθέποςζα 
από οικονομική άποτη πποζθοπά, αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ γηα ηελ αλάδεημε 
πξνκεζεπηώλ ηεο πξνκήζεηαο «Ππομήθεια ειδών καθαπιόηηηαρ για ηο Δήμο οθάδυν και 
ηοςρ θοπείρ ηος έηοςρ 2020», πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 37.013,64 € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%).  
Κωδηθόο CPV:  

39830000-9 – ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ.  
Ο δηαγωληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 30/12/2019 εκέξα Δεςηέπα ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα 

νθάδωλ ελώπηωλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο Δηαγωληζκνύ. 
Ώξα έλαξμεο παξαιαβήο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 12.30 θαη ώξα ιήμεο ε 13.30. 
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη θαη ηαρπδξνκηθώο ή κε άιιν ηξόπν (εθηόο 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) θαη λα παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα 
πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία μέσπι και μιζή ώπα ππιν ηην ώπα έναπξηρ παπαλαβήρ ηυν 
πποζθοπών καηά ηην  ημεπομηνία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ. 

Κάζε δηαγωληδόκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγωληζκό είηε ππνβάιινληαο ζπλνιηθή 
πξνζθνξά, είηε ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζόηεξα είδε αλά νκάδα γηα ηε ζπλνιηθή 
ωζηόζν πξνθεξπρζείζα πνζόηεηα ηνπ θάζε είδνπο αλά νκάδα.   

Δελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κέρξη ηελ 31-12-2020. 
Εγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη.  
Σν ζθξαγηζκέλν έληππν Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο διαηίθεηαι ζηα γπαθεία ηηρ Οικονομικήρ 

Τπηπεζίαρ ηος Δήμος  οθάδυν  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Οη ελδηαθεξόκελνη 
κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ην παξαπάλω ζθξαγηζκέλν έληππν Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη 
ηαρπδξνκηθά, εθόζνλ ην δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο λα απεπζύλεζηε ζηα γξαθεία  ηεο Οηθνλνκηθήο  Τπεξεζίαο ηνπ 
Δήκνπ καο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (Κηεξίνπ 49, ηει. 24433 53225 & 53227, ππάιιεινη 
γηα επηθνηλωλία Ε. Γάθε-Ε. βάλα). 
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