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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :
Στις 17 Δεκεμβρίου 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 διεθνής επαναληπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια και πενταετή συντήρηση, με
χρηματοδοτική μίσθωση, μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού 6.478.500.€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993
(ΕΚΠΟΤΑ) και του Π.Δ. 60/07 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικών
προσφορών και οικονομικών προσφορών), και εφόσον ο αριθμός των αποδεκτών προσφορών είναι
τουλάχιστον δύο, θα διενεργηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός (άρθρο 28 του Π.Δ. 60/07).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες που ασκούν εμπορία των υπό
προμήθεια ειδών, Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, κοινοπραξίες χωρίς να έχουν
συγκεκριμένη νομική μορφή, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών (οικονομικών φορέων) που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, εταιρείες ή κοινοπραξίες χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς το
Φ.Π.Α.) των ομάδων ειδών για τις οποίες μετέχει ο διαγωνιζόμενος 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 επί 150 τουλάχιστον ημέρες, από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
Δηλώσεις 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 το δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου:
www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=678

Περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
και θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ και στον τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης (περίπου 700 €) θα
βαρύνουν τον ανάδοχο.
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