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ΘΕΜΑ:ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ποξμήθεια 

ενξπλιζμξύ ζςξλικξύ ζργκοξηήμαηξπ ποτηξβάθμιαπ εκπαίδερζηπ (12θέζιξ Δημξηικό 

ςξλείξ και Νηπιαγτγείξ Κξκκίμη-Υάμι) ζηη θέζη Κξσάπ Δ.Κ.Αμώπξληπ» 
 

ΥΓΣ: Η αν.πνςη.23734/09-12-2020 ακαιοηηθή – πενηιεπηηθή δηαθήνολε 

  

αξ εκεμενώκμομε όηη εθ παναδνμμήξ ζηε ζειίδα 2 ηεξ πενηιεπηηθήξ δηαθήνολεξ πμο 

αθμνά ημ δηαγςκηζμό γηα ηε δηεκένγεηα ηεξ πνμμήζεηαξ με ηίηιμ «Πνμμήζεηα ελμπιηζμμύ 

ζπμιηθμύ ζογθνμηήμαημξ πνςημβάζμηαξ εθπαίδεοζεξ (12ζέζημ Δεμμηηθό πμιείμ θαη 

Νεπηαγςγείμ Κμθθίκε-Υάκη) ζηε ζέζε Κμράξ Δ.Κ.Ακώπμιεξ» ημο ΔΗΜΟΤ 

ΥΓΡΟΝΗΟΤ, ακαγνάθεθε όηη «Δεμ απαιηξύμηαι εγγρήζειπ ζρμμεηξςήπ» εκώ έπνεπε 

κα ακαγναθεί «Απαιηξύμηαι εγγρήζειπ ζρμμεηξςήπ». 

Άιιςζηε αοηό δηεοθνηκίδεηαη ζαθώξ ζημ άνζνμ 2.2.2 ηεξ Ακαιοηηθήξ Δηαθήνολεξ: 

«Γγγύεζε ζομμεημπήξ 
2.2.2.1. Γηα ηεκ έγθονε ζομμεημπή ζηε δηαδηθαζία ζύκαρεξ ηεξ πανμύζαξ ζύμβαζεξ, θαηαηίζεηαη από ημοξ 

ζομμεηέπμκηεξ μηθμκμμηθμύξ θμνείξ (πνμζθένμκηεξ), εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ, πμο ακένπεηαη ζημ 

πμζό ηςκ ςιλίτμ ενήμηα ηοιώμ εροώ (1.063,00) €, εθόζμκ οπμβάιιεηαη πνμζθμνά γηα ημ ζύκμιμ ηςκ 

μμάδςκ (Ομάδα Α έςξ θαη Ομάδα Β).  

ε πενίπηςζε πμο οπμβάιιεηαη πνμζθμνά γηα μηα ή πενηζζόηενεξ μμάδεξ (Ομάδα Α - Ομάδα Β), γηα ηεκ 

ζοκμιηθή ςζηόζμ πνμθενοπζείζα πμζόηεηα θάζε μμάδαξ επί πξιμή απξκλειζμξύ, οπμβάιιμκηαη ακηίζημηπα 

ηζάνηζμα θαη εγγοεηηθέξ επηζημιέξ ζομμεημπήξ όπςξ ακαιοηηθά ακαθένεηαη ζημκ πίκαθα: 

Ποξμήθεια ενξπλιζμξύ ζςξλικξύ ζργκοξηήμαηξπ ποτηξβάθμιαπ 

εκπαίδερζηπ (12θέζιξ Δημξηικό ςξλείξ και Νηπιαγτγείξ Κξκκίμη-Υάμι) 

ζηη θέζη Κξσάπ Δ.Κ.Αμώπξληπ 

ΠΟΟ € ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ 

ΕΠΙΣΟΛΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

Ομάδα Α:ΗΛΓΚΣΡΙΚΓ ΤΚΓΤΓ, πμζμύ 5.550,00 € πιέμκ ΦΠΑ 111 € 

Ομάδα Β:ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΓ & ΓΠΟΠΣΙΚΑ ΜΓΑ, πμζμύ 

47.600,00 € πιέμκ ΦΠΑ 

952 € 

ΠΡΟ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ 

 



Σηελ πεξίπηωζε έλωζεο νηθνλνκηθώλ θνξέωλ, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη 

ηηο ππνρξεώζεηο όιωλ ηωλ νηθνλνκηθώλ θνξέωλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλωζε. 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνύζαο, άιιωο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε 

ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά από ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο θαη 

ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο», ημ μπμίμ θαη πνέπεη κα ιεθζεί οπόρε. 

 

  Ο Αμηιδήμαοςξπ  

Οικξμξμικώμ Τπηοεζιώμ 

 

 

Εμμαμξρήλ Αμρθαμηάκηπ 
 

ΕΩΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ: Φ. Β3 
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