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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Στις 25/8/2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., στο Κεντρικό Κατάστηµα του
∆ήµου (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
διαγωνισµού, θα γίνει συνοπτικός διαγωνισµός µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές µε
κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από τεχνικό –οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016, για την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.1
περίπτωσης 9, υποπερίπτωσης β του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 για: «Ενέργειες τεχνικής και
διοικητικής υποστήριξης του έργου µε τίτλο: ¨Κινητικότητα για σχεδόν µηδενικές
εκποµπές CO2 σε τουριστικούς προορισµούς της Μεσογείου¨ και ακρώνυµο
¨MOBILITAS», προυπολογισµού δαπάνης 53.548,39 € πλέον Φ.Π.Α.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων
ή συνεταιρισµοί ή κοινοπραξίες, µε αποδεδειγµένη εµπειρία στο αντικείµενο της διακήρυξης,
που είναι εγκατεστηµένα ή λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.
Οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά αποκτούν δικαίωµα συµµετοχής, υπό
τις κατωτέρω επιπλέον προϋποθέσεις:
•

Στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου στο
κοινό σχήµα καθώς και το ειδικό µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου µε το οποίο
θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύµβασης.

•

Όλα τα µέλη της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της εγκατάστασης ή νόµιµης
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
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Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς
συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την
υποβολή της προσφοράς τους.
Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται, σύµφωνα µε το άρθ. 72 του Ν. 4412/2016.
Η εν λόγω δηµόσια σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Φάκελοι συµµετοχής (δικαιολογητικά, προσφορές) θα κατατεθούν από τους
ενδιαφερόµενους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Οδοποιίας – Αποχέτευσης (τηλ. 210 4199833) ή της
Οικονοµικής Επιτροπής (τηλ.: 2132022340-5). Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα από το
Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.pireasnet.gr
Η Περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και θα δηµοσιευθεί στον Τύπο,
σύµφωνα µε τον νόµο. Τα έξοδα της αρχικής δηµοσίευσης (περίπου 400 €) και τυχόν
επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
και µε ειδική εντολή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου):
1. ∆ιεύθυνση Οδοποιίας – Αποχ/σης – Τµ Ελεγχόµενης στάθµευσης
2. Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (µε µέριµνα της ∆/νσης Οδοποιίας – Αποχ/σης)
3. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης – Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης & Γενικού Αρχείου (µαζί
µε την αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωση)
Κοινοποιείται (µε e-mail από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής):
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Χαστάς ∆ηµήτριος,
Σκαραµαγκάς Παρασκευάς, Τσουρουνάκη Αγγελική.

