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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 19 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στο Κεντρικό Κατάστημα
του Δήμου (Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του
διαγωνισμού, θα γίνει ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας
«Δημοσιότητα του έργου “Ολοκληρωμένη αστική αειφόρος ανάπλαση ευρείας κλίμακας
στο Δήμο Πειραιά - Β' Φάση", προϋπολογισμού 243.902,44 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με
τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και 60/07 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η εργασία
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013/ΠΔΕ (κωδικός έργου MIS 456706 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική").
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εταιρείες φυσικών προσώπων (ατομικές
επιχειρήσεις), ή αντίστοιχων νομικών προσώπων ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της διαφήμισης. Οι
υποψήφιοι πρέπει να εφαρμόζουν Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.878,05 € (2% του προϋπολογισμού χωρίς το
Φ.Π.Α.), σε γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & Δ. ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας, ή του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων η οποία θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εκατόν ογδόντα
(180) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Φάκελοι συμμετοχής (δικαιολογητικά, προσφορές) θα κατατεθούν από τους
ενδιαφερόμενους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής (τηλ.: 2132022340-5). Τα τεύχη
του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και από την ιστοσελίδα
του Δήμου: www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=678.
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Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ, στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων και στον ελληνικό τύπο. Τα έξοδα της αρχικής
δημοσίευσης (περίπου 700 €) και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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