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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κατάστημα του
Δήμου (Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού θα γίνει
ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές του προϋπολογισμού της
μελέτης της Υπηρεσίας κατά ομάδες ειδών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σε
ευρώ ανά ομάδα ειδών και θα αφορά την προμήθεια υλικών και εργασία εγκατάστασής τους για
τις «Παρεμβάσεις για την Αστική Αναζωογόνηση Υποβαθμισμένων Περιοχών του Δήμου
Πειραιά - προμήθεια κηπίου χώματος, βελτιωτικών εδάφους, εκσκαφή και ενσωμάτωσή τους
και προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού πάρκων και παιδικών χαρών», προϋπολογισμού
198.722 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που ασκούν εμπορία των υπό
προμήθεια ειδών.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφέρουν όλα τα είδη μίας ή και των δύο ομάδων ειδών. Η
εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.775,25 € για την ομάδα Α και 7.160,85 € για την ομάδα Β (5% της
προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των προσφερομένων ομάδων ειδών) και βεβαιώνεται με
ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας, συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για 150 τουλάχιστον ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (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

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ και στον τύπο. Τα έξοδα
δημοσίευσης (περίπου 700 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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