
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Παιανία  13/11//2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΤΗΛ:2132030710 

Αριθμ. Πρωτ.: 14931                     

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Ο Δήμαρχος Παιανίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  

για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2019», προϋπολογισμού  59.677,42ευρώ 
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 74.000,00€ σύμφωνα  με την αριθ.20/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου και την υπ’αριθμ. Πρωτ.14930/2019 Διακήρυξη του Δήμου με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν  επί ποινή αποκλεισμού προσφορά  για το 
σύνολο των ομάδων (Α &Β)  του ενδεικτικού προϋπολογισμού όπως αναλυτικά περιγράφεται 
παρακάτω ή για μία ή περισσότερες ομάδες ( Α ή  Β)  της αριθ.20/2019 μελέτης για την 
Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2019  και να προσκομίσουν κατ΄ελάχιστον τεχνικά 
φυλλάδια στα αγγλικά ή τα ελληνικά που θα αποδεικνύουν την συμφωνία των προσφερόμενων 
υλικών ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Για τα ζητούμενα υλικά ομάδα Α: 
A/A 2,3,4,5,8,11,12, 14, 17, 18, 19  για την ομάδα Β: Α/Α  21, 22, 24,33,99 θα 
προσκομιστούν δείγματα επί ποινή αποκλεισμού μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πρίν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η βεβαίωση προσκόμισης δειγμάτων θα 
κατατεθεί ως δικαιολογητικό συμμετοχής στον Διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού.   

     ( CPV: 31600000-2) -Κ.Α. Προϋπολογισμού 20-6662.001 
 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, όλοι οι προμηθευτές μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος και Ελλήνων κατασκευαστών αλλοδαποί εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους, νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών, διαθέτοντας όλα τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την διακήρυξη του Δήμου. 
 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου, 
Καραολή & Δημητρίου 38Α-Τ.Κ. 19002, μέχρι την 25/11/2019 και ώρα 14:00μ.μ. Οι 
προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού από ώρα 11:00 έως 11.30. 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε πληροφορία  στο Γραφείο 
Προμηθειών του Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλ.213 20 30710 . Το 
πλήρες κείμενο της διακήρυξης και της αρ.20/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιανίας 
www.paiania.gov.gr.  
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, την 26/11/2019, ημέρα Τρίτη, στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου και ώρα 11:30( ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 
  
Να δημοσιευθεί  στην εφημερίδα 
«ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» 
Την Παρασκευή 15/11/2019 
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