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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΝΔΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ)   2019¨

  ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2019

Ο Δήμαρχος Τανάγρας

προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο

κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά

αποκλειστικά  βάσει  τιμής  (συμφέρουσα τιμή)  για  την  ανάδειξη  αναδόχου

εκτέλεσης  της  προμήθειας  ,   ΕΝΔΥΣΗ  ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ &  ΕΝΔΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ) 2019 προϋπολογισμού 28.433,08 € ευρώ με το Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ/νση: Παμ. Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας
Τηλ. : 2262351100
Fax : 2262351117
Ε-ΜΑΙL: info@tanagra.gr
Αρμόδιος υπάλληλος: ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
E-mail:mkanavaki@gmail.com

Ιστοσελίδα:www.tanagra.gr

Κωδικός NUTS: 2806

2.  Πρόσβαση  στα  έγγραφα:  Άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.tanagra.gr

3. Κωδικός CPV

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφάλειας
18443000-6 Καλύμματα κεφαλής και εξαρτήματα
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της

υπηρεσίας:2806

ΑΔΑ: ΨΖΥ6ΩΗΒ-0ΝΦ



5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

& ΕΝΔΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ)  2019   

6. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο (Παμ. Ταξιαρχών

1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την  3η ΙΟΥΝΙΟΥ

2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 10:30 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι

δύνανται  να  υποβάλλουν  τις  προσφορές  τους  αυτοπροσώπως  ή  μέσω  νομίμως

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία

θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να

σταλούν  ταχυδρομικά  ή  με  άλλον  τρόπο  στο  Δήμο  μέχρι  και  την  προηγουμένη

εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση : Παμ. Ταξιαρχών 1,

32009,  Σχηματάρι  Βοιωτίας  Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω

ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

7.  Ενστάσεις:  Σε  περίπτωση ένστασης  κατά πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η

προθεσμία  άσκησής  της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  Η ένσταση υποβάλλεται

ενώπιον  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του Δήμου.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της

σύμβασης. 

8. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο  της διακήρυξης  αναρτάται  στο ΚΗΜΔΗΣ

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου :www.tanagra.gr

Ο Δήμαρχος

                                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΖΥ6ΩΗΒ-0ΝΦ
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