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

Πειραιάς 3 Σεπτεµβρίου 2013

Αριθ.Πρωτ.:31509/732

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 24 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00-12:15 µ.µ., στο Κεντρικό Κατάστηµα
του ∆ήµου (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
διαγωνισµού, θα γίνει ανοικτός δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές για
την εκτέλεση της εργασίας: «σίτιση των 270 (περίπου) µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου και
Λυκείου για το σχολικό έτος 2013–2014», προϋπολογισµού δαπάνης 105.300 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Στο διαγωνισµό µπορούν να µετέχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή
νοµικών προσώπων, κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων και συνεταιρισµοί, που είναι
αναγνωρισµένοι σε όµοιες ή παρόµοιες εργασίες.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 5.265 € (5% του προϋπολογισµού χωρίς το Φ.Π.Α.), σε
γραµµάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & ∆. ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα
έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ηµερών από την εποµένη της διενέργειας του
διαγωνισµού. Φάκελοι συµµετοχής (δικαιολογητικά, προσφορές) θα κατατεθούν από τους
ενδιαφερόµενους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, ή θα
περιέλθουν στο ∆ήµο (Πρωτόκολλο) µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του
διαγωνισµού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στο Τµήµα ∆ιοικητικής Εποπτείας & Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών της
∆ιεύθυνσης Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης (τηλ 213-2024704-715) και στο Τµήµα Οικονοµικής
Επιτροπής (τηλ.: 213-2022340-5). Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα από το Τµήµα
Οικονοµικής Επιτροπής και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.piraeus.gov.gr (στη διαδροµή: Ο
∆ήµος, ∆ιοίκηση-Αποφάσεις, Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής, Οικονοµική Επιτροπή,
∆ιαγωνισµοί).
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆∆Σ και στον τύπο. Τα έξοδα της
αρχικής δηµοσίευσης (περίπου 900 €) και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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