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Πειραιάς 1 Ιουλίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 24671 / 593

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 16 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ., στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου
(Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, θα
γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της εκτέλεσης της εργασίας: Επισκευή
και συντήρηση παιδικών χαρών, προϋπολογισμού δαπάνης 40.649,40 πλέον ΦΠΑ (49.998,76 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Το αντικείμενο της εργασίας είναι η συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου Πειραιά
(επισκευή/αντικατάσταση φθαρμένων δαπέδων ή τοποθέτηση δαπέδων όπου δεν υπάρχουν,
αντικατάσταση κατεστραμμένων θεμελιώσεων οργάνων και σχετικές εργασίες).
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή
κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή
σχετικών με το αντικείμενο της εργασίας υπηρεσιών.
Δικαιολογητικά συμμετοχής: Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, , ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα, και Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο
συμμετέχων θα δηλώνει ότι τα υλικά για την εργασία (δάπεδα κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν θα
φέρουν πιστοποίηση ISO, ότι αποδέχεται τους όρους της μελέτης και ότι διαθέτει τα μέσα για την
άρτια εκτέλεση της εργασίας.
Φάκελοι συμμετοχής (δικαιολογητικά, προσφορές) θα κατατεθούν από τους
ενδιαφερόμενους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.
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
Δήμου: www.piraeus.gov.gr (στη διαδρομή: Διοίκηση-Αποφάσεις, Αποφάσεις Οικονομικής
Επιτροπής, Οικονομική Επιτροπή, Διαγωνισμοί).
Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό τύπο. Τα έξοδα της αρχικής
δημοσίευσης (περίπου 260 €) και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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Κοινοποιείται: (από το Τμήμα Πρωτοκόλλου)
Διεύθυνση Διοίκησης-Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (με μια αναλυτική
διακήρυξη για ανακοίνωσή της)
Κοινοποιείται (με FAX ή e-mail από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής) :
Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραμματέα,
Οικονομική Επιτροπή (Πρόεδρο/Αντιπρόεδρο/μέλη), Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και Λοιπών
Τεχνικών Έργων, Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, Εμπορικό-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά,
Εμπορικό-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. /
Τεύχος Δ.Δ.Σ

