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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
(περίληψη διακήρυξησ 16773 / 7-9-2018) 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων 
 

Ζχοντασ υπ’ όψθ τισ διατάξεισ του N.3463/2006 , του  Ν.3852/2010 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ)  

του Ν. 4155/2013 και άλλων διατάξεων 

 

Προκηρφςςει 
 

Ηλεκτρονικό διαγωνιςμό με ανοικτή διαδικαςία και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, ανά ομάδα, όπωσ αναφζρεται ςτθν αναλυτικι 
διακιρυξθ για τθν υπογραφι ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΟΤ 2018» , προχπολογιςμοφ 245.621,36 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % . 
Η διενζργεια του διαγωνιςµοφ με ςυςτθμικό αρικμό 60196 κα γίνει µε χριςθ τθσ πλατφόρµασ του 
Εκνικοφ υςτιµατοσ Ηλεκτρονικϊν ∆θµοςίων υµβάςεων (Ε..Η.∆Η.) µζςω  τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr.  
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: www.promitheus.gov.gr   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ: 10/9/2018 θμζρα Δευτζρα 
ΕΝΑΡΞΗ  ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟ ΤΣΗΜΑ : 14/8/2018, Ημζρα: Παραςκευι  , Ώρα 09:00  
ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟ ΤΣΗΜΑ: 2/10/2018,  Ημζρα: Σρίτθ , Ώρα 17:00  
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 
φςτθµα.  
Κάκε  προςφορά  ςυνοδεφεται  από  εγγφθςθ  ςυμμετοχισ  υπζρ  του  ςυµµετζχοντοσ  για ποςό που κα 
καλφπτει το 2% χωρίσ το Φ.Π.Α. επί του ενδεικτικοφ  προχπολογιςµοφ για τον οποίο κατζκεςε προςφορά, 
όπωσ αναφζρεται ςτθν αναλυτικι διακιρυξθ. 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ μαηί με τθν προκιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). Η περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςτθν τοπικι 
εβδομαδιαία εφθμερίδα του Διμου μασ «ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΔΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ»  και ςτθν θμεριςια 
τοπικι του νομοφ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ» και κα αναρτθκεί ςτον δικτυακό τόπο ΔΙΑΤΓΕΙΑ.   
Σο ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του διμου και 
ςυγκεκριμζνα ςτθ διεφκυνςθ www.megara.gr (προκθρφξεισ) κακϊσ και ςτον διαδικτυακό τόπο διεξαγωγισ 
του διαγωνιςμοφ www.promitheus.gov.gr  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Δ/νςη Οικονομικών Τπηρεςιών 
Σμήμα Προμηθειών  
Πληροφορίες: Καραντώνη Μ. 
Τηλέφωνο: 22960 81905  
Fax: 2296081905  
e-mail: promithies.megara@gmail.com  
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