ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10
Τ.Κ: 18450 ΝΙΚΑΙΑ
Τηλ.: 213-2075320,329
Φαξ: 213-2075328
e-mail: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr

Νίκαια – Αγ. Ι. Ρέντη: 8-12-2020
Αρ.Πρωτ. : 44979

ΑΔΑ: ΨΞΞΦΩΚΑ-Ψ46

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναφορικά με τον Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό που αφορά στην «Προμήθεια Φρέσκου
Γάλακτος» για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Νικαίας –
Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για ένα (1) ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικής
δαπάνης ποσού ύψους € 248.373,77 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% .
Διευκρινίζεται ότι:
Στην υπ’ αρ. 329/24-11-2020 απόφαση τη Οικονομικής Επιτροπή περί κατάρτισης όρων του
ανωτέρω διαγωνισμού, στην υπ’ αρ. 44721/7-12-2020 και με ΑΔΑΜ: 20PROC007784905
Διακήρυξη Δημάρχου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη καθώς και στην υπ’ αρ. 44722/7-12-2020 με ΑΔΑ:
6ΝΣ0ΩΚΑ-9ΑΝ & ΑΔΑΜ: 20PROC007784905 σχετική Περιληπτική Διακήρυξη εκ παραδρομής
αναφέρεται στις ημερομηνίες που αφορούν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, στην αποσφράγιση – αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προδιαγραφών καθώς και στην τελική προθεσμία απάντησης των ερωτημάτων που ενδέχεται να
προκύψουν από ενδιαφερόμενους, ως έτος το 2020.
Για την αποφυγή παρερμηνεύσεων σας παραθέτουμε τις ως άνω ημερομηνίες αναγράφοντας το
ορθό έτος και αναλυτικά ως κάτωθι:
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.
Ορίζεται η 11-1-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ, όπως αναλυτικά αναφέρονται
στη Διακήρυξη Δημάρχου.
 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών.
Ορίζεται η 15-1-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στη Διακήρυξη Δημάρχου.



Η Αναθέτουσα Αρχή επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του
ανωτέρω διαστήματος και αναρτά το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες
διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες
πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι έως την 5-1-2021
ημέρα Τρίτη, στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε
μορφή pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Ακριβές Αντίγραφο
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