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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ µε κριτήριο ανάθεση την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» Α.Α.Ε.8/2015
CPVs: 35113000-9
34920000-2
34928471-0
34928400-2
14213000-7
Εκτιµώµενης αξίας 991.935,48 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους
της παρούσας

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνον βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο µε τίτλο: ««ΕΡΓΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε.8/2015» προϋπολογισµού δαπάνης 991.935,48 € πλέον Φ.Π.Α.
24%.
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πειραιά, αίθουσα
∆ηµοτικού Συµβουλίου - 7ος όροφος, στις 7-9-2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.,
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα Οδοποιίας 2ης τάξης και άνω και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού
µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 µήνες από την ηµέρα
υπογραφής της σύµβασης.
Το έργο χρηµατοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Το εν λόγω έργο
είναι εγγεγραµµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2017 του ∆ήµου Πειραιά.
Η συνολική δαπάνη ποσού 1.230.000 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7333.72 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017 µέχρι του ποσού των 300.000 € και τον
οικείο Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 για το υπόλοιπο ποσό.
Οι προσφορές θα δεσµεύουν τους συµµετέχοντες, για διάστηµα για διάστηµα τουλάχιστον
9 (εννέα) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών και
θα υποβάλλονται σύµφωνα µε το αναλυτική διακήρυξη.
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των #19.838,71# ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Ενστάσεις µπορούν να ασκηθούν σύµφωνα µε τα αναλυτικά αναφερόµενα στο άρθ. 4.3 της
διακήρυξης.
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 0 .ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει
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µε δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να
λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο site του ∆ήµου Πειραιά www.pireasnet.gr .
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά,
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα
αρχή, πέραν της αναφεροµένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της
ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία
µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας
και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28/8/2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε
όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 1/9/2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής κα Ελένη Ανεζύρη (τηλ.:
2132022330, 340) και στη ∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης – Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµ.
Συγκοινωνίας, κ.κ. X. Αντωνόπουλος, Π. Μπραΐµη (τηλ. 210-4199833-44)
Η παρούσα προκήρυξη θα δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆∆Σ και στον Τύπο. Τα έξοδα
δηµοσίευσης (περίπου 700 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου) :
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης - Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (µε µια
αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωση)
Κοινοποιείται µε FAX ή e-mail (από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής) :
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Νοµική Υπηρεσία,
∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης – Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµ. Συγκοινωνίας, ΤΕΕ,
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆.∆.Σ. (κωδικός φορέα
24945)

