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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ

O ∆ήµαρχος Πειραιά προκηρύττει ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό
διαγωνισµό µε σύστηµα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις
εκατό (%) επί των τιµών του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93), για την προµήθεια γάλακτος για το
εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου Πειραιά έτους 2016 – 2017, συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισµού 208.680,00 (διακοσίων οκτώ χιλιάδων, εξακοσίων
ογδόντα ευρώ) πλέον ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης η χαµηλότερη προσφορά, σύµφωνα µε την µελέτη
που έγινε από την ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού– Τµήµα Επιθεώρησης
Εργασίας.
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: 5/7/2016
• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 6/7/2016 και ώρα 08:00
• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/7/2016 και
ώρα 18:00
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί ή νοµικά
πρόσωπα ή συνεταιρισµοί ή ενώσεις προµηθευτών ή κοινοπραξίες προµηθευτών που
ασκούν εµπορία του υπό προµήθεια είδους.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας
(χωρίς Φ.Π.Α.) του προσφερόµενου είδους 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 180 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.pireasnet.gr 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.
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Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου) :
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης - Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (µε
µια αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωση)
Κοινοποιείται µε FAX ή e-mail (από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής) :
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Νοµική
Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών και Ανάθεσης Εργασιών,
∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού – Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας, Εµπορικό &
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθήνας, Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά,
Εµπορικό Σύλλογο Πειραιά, Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. / Τεύχος
∆.∆.Σ., Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού κα Μπαµπίρη Ζαχαρούλα, Τσόλκα
Κων/νο, Παππά Γεώργιο, Ανεζύρη Ελένη, Ζαχαράτου Αγγελική και Πυρλή Μαρία

