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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθ. 209 και του Ν. 4412/16,
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την  Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2020  με σφραγισμένες προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας (άρθρο 117 Ν.4412/16).

Κατηγορίες ειδών :CPV: 39830000-9  &  39220000-0.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ :64.859,42€. Χρηματοδότηση : «Τακτικά».

Τόπος διενέργειας  —  ημερομηνία :  «Δημαρχείο Πρέβεζας, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθ. 2 Πρέβεζα, ΤΚ
48100» την 31-3-2020 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  10:00 – 10:30 (λήξη παραλαβής προσφορών) , ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.Η προσφερόμενη τιμή αναφέρεται σε  EURO  και σε
αυτή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ αναγράφεται ξεχωριστά και βαρύνει την Ανα-
θέτουσα Αρχή.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  α) Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί).  β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή
αλλοδαπά. γ) Συνεταιρισμοί, και,  δ) Ενώσεις προμηθευτών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση να μην εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του
άρθρου 74 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεού-
ται να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του
Δήμου Πρέβεζας, αξίας ποσοστού   5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας της προμήθειας. Η παράδοση των
ειδών  θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου.  Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού
Πρέβεζας ,θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε
ανάδοχος.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών α) Α. Φωτόπουλος, τηλ. 2682360689, β)
Π. Σταματέλος 2682360683.

Πλήρες τεύχος δημοπράτησης αναρτάται στη ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας : 
http://www.dimosprevezas.gr/epixeiriseis/anadoxoi/prokirykseis-diagonismoi/ 
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