Α∆ΑΜ: 14PROC002451667

Α∆Α:72Ι3ΩΞΥ-ΕΙΣ
∆ιατηρείται έως τέλος έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ι. ∆ραγάτση 12, Πειραιάς 18510
Πληροφορίες: Π. Σαχπαζίδου
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343.
e-mail: oikepitr@pireasnet.gr

Πειραιάς, 2 ∆εκεµβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: _51685/1121

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 15 ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα 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 πρόχειρος δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά µε σύστηµα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε
ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό επί των τιµών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού της
µελέτης της Υπηρεσίας για την εργασία «Συντήρηση & επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του
∆ήµου», προϋπολογισµού 24.385,50 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80.
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και
κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων, που έχουν τα εχέγγυα για την καλή εκτέλεση των
εργασιών όπως θα προκύπτει από την εγγραφή τους στο οικείο Επιµελητήριο, καθώς και
εργολήπτες ∆ηµοσίων έργων ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένοι στο
ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ µε τάξη πτυχίου Α1 ή Α2, ή 1η.
Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν επιπλέον ασφαλιστική και φορολογική
ενηµερότητα.
Φάκελοι συµµετοχής (δικαιολογητικά, προσφορές) θα κατατεθούν από τους
ενδιαφερόµενους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού.
Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή τευχών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Αρχιτεκτονικού, Μελετών και
Κατασκευών (τηλ. 2132123010) και στο Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής (∆ηµαρχείο Πειραιά, 8ος
όρ., τηλ. 2132022340-5). Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα και από το δηµόσιο
διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου ( www.piraeus.gov.gr/default.aspx?tabid=678 ).
∆ηµοσιεύεται στον τύπο, σύµφωνα µε το Νόµο. Τα έξοδα δηµοσίευσης (περίπου 400 €) θα
βαρύνουν το µειοδότη.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
και µε ειδική εντολή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου):
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης – Τµ Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γεν Αρχείου (για ανακοίνωση)
Κοινοποιείται (µε e-mail από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής):
Γραφείο ∆ηµάρχου, Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα,
∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ, Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

