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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Στις 26 Απριλίου 2017, ηµέρα Τετάρτη 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 πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
117 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια
της παρ.1 περίπτωσης 9, υποπερίπτωσης β του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 για την «Μεταφορά Μελών
των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας) του ∆ήµου Πειραιά» προυπολογισµού
48.260,10€ πλέον Φ.Π.Α.
∆ικαιούµενοι συµµετοχής:
1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα που είναι αυτοκινητιστές ή νοµικά πρόσωπα µε παρεµφερή σκοπό, οι οποίοι θα πρέπει
να είναι κάτοχοι της κατά νόµο σχετικής άδειας και εγγεγραµµένοι στα οικεία επιµελητήρια,, δυνάµει
της νοµοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι και συγκεκριµένα :
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας (άρθρο 25 Ν.4412/16), καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης ∆ηµοσίων
συµβάσεων.
Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται, σύµφωνα µε το άρθ. 72 του Ν. 4412/2016.
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 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
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Η Περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
και µε ειδική εντολή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου):
1. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών – Τµ. Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης
2. Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ( Χαστάς ∆ηµήτριος, Σωτηρίου Βασιλική, Παρασκευάς Σκαραµαγκάς,
Καραγιάννη Σοφία, Τσουρουνάκη Αγγελική και Γκατζόγιας Γεώργιος – ενηµέρωσή τους µε
επιµέλεια του Τµ. Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης)
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,
Σωτηρίου Βασιλική, Παρασκευάς Σκαραµαγκάς

