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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ
O ∆ήµαρχος Πειραιά προκηρύττει ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό
µε κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαµηλότερη προσφορά για την ασφαλιστική κάλυψη
της Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου για το χρονικό διάστηµα από 15/10/2015
έως 15/10/2016, προϋπολογισµού δαπάνης 199.500 ευρώ.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
• Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ:
4/9/2015.
• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 7/9/2015 και ώρα 08:00 π.µ.
• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/9/2015 και ώρα
23:00.
• Αποσφράγιση προσφορών: 23/9/2015, ώρα 12:00 µ.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: φυσικά και νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται λεπτοµερώς στην αναλυτική
διακήρυξη.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% της προϋπολογισθείσης αξίας της ζητούµενης
υπηρεσίας, ήτοι 3.990 € και βεβαιώνεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, συντεταγµένης κατά τον
ισχύοντα τύπο για το ∆ηµόσιο. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί 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, από το
δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου: www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=678 καθώς και
από την επίσηµη πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Περιληπτική διακήρυξη 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
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Κοινοποιείται (από το Τµ. Πρωτοκόλλου):
1. ∆.∆. - Τµ. Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (µε µια αναλυτική
διακήρυξη για ανακοίνωση)
2. ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου
3. Επιτροπή ∆ιαγωνισµού: ΧΑΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΞΙΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΠΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου.
Κοινοποιείται (µε FAX ή e-mail, από το Τµήµα Ο.Ε.)
Πρόεδρο ∆Σ, Γεν. Γραµµατέα, Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ελλάδος (info@eaee.gr), Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση στο ΦΕΚ/Τεύχος ∆∆Σ (κωδικός
φορέα: 24945)

