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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Διακηρύσσει  ότι  εκτίθεται  σε    συνοπτικό  (πρόχειρο)     διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής,  η  υπηρεσία για τα «Ασφάλιστρα
Μεταφορικών  Μέσων»  (για  τα  έτη  2019-2020)  (Α.Μ.  93/2019), ενδεικτικού  προϋπολογισμού  35.500,00 ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2019 (Κωδικοί απόδοσης
-Κ.Α. 10.6253,  20,6253,  35.6253.  Οι  όροι  της  διακήρυξης  έχουν  εγκριθεί  με  την  αριθ.  164/2019  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΧΘΗΩ62-1ΓΗ).

Ο  Διαγωνισμός  θα  γίνει  στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου,  Λ.  Δημοκρατίας  61,  από  την  αρμόδια  επιτροπή
διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων αυτών,  την 10η Ιουλίου  2019, ημέρα Τετάρτη.  Ώρα λήξης  της
υποβολής προσφορών ορίζεται η       10      :00 π.μ.

Η διενέργεια της δημοπρασίας και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
1.Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
2.Το N.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3.Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

(ΦΕΚ 87/Α/2010).
4.Τις εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς

και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και
γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατά τους όρους του άρθρου 72 του ν.4412/2016    ΔΕΝ απαιτείται εγγύηση
συμμετοχής   σε συνοπτικό διαγωνισμό.   

Η προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο της μελέτης, επί ποινή αποκλεισμού. Η προσφορά θα δοθεί με τιμές μονάδος,
οι  οποίες  θα  αναγράφονται  ολογράφως  και  αριθμητικά  στο  Έντυπο  Οικονομικής  Προσφοράς  της  Υπηρεσίας  (επί  ποινή
αποκλεισμού) που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :www.agan.gov.gr  στην διαδρομή
: Ενημέρωση ► Προκηρύξεις. Οι συμβατικές τιμές προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της διακήρυξης του διαγωνισμού και δεν πρέπει να υπερβαίνει  την ανά Κ.Α. εκτιμώμενη αξία
του προϋπολογισμού της ΑΜ 93/19

Αντίγραφα  των  λοιπών  τευχών  δημοπράτησης  (συμπεριλαμβανομένου  και  του  εντύπου  προσφοράς)  μπορoύν  οι
ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, οδός Λ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι,
τις εργάσιμες ημέρες από την  02/07/2019 έως και την 09/07/2019 και ώρες 8:00 π.μ. μέχρι τις 2:30 μ.μ. (τηλ. 213.2048812, κ.
Ελένη Σιέρρα, και 2132023692, κ. Ηλίας Τσακανίκας, email:  promithies@agankam.gov.gr), είτε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.agan.gov.gr  στην διαδρομή : Ενημέρωση  ► Προκηρύξεις, με δαπάνες και φροντίδα τους.
Επίσης από το ίδιο παραπάνω σημείο μπορεί να ζητούν τυχόν διευκρινήσεις για τους όρους της Διακήρυξης. 

Οι παραλήπτες του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης υποχρεούνται άμεσα να τα
ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο και
να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη
πληρότητας των παραληφθέντων αντιγράφων των τευχών Δημοπράτησης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

                                           Άγιοι Ανάργυροι, 28-06-2019
                                                                                    H Αντιδήμαρχος                                            

                                            ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΑΔΑ: Ψ4Χ5Ω62-ΣΣΡ


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


		2019-06-28T12:24:24+0300
	Athens




