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Αριθ. Πρωτ.: 34710/595

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 12 Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ., στο Κεντρικό Κατάστηµα
του ∆ήµου (Ι. ∆ραγάτση 10, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 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 ανάθεση εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ»
προυπολογισµού δαπάνης 59.300 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
∆ικαίωµα συµµετοχής:
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοικτή και ελεύθερη, χωρίς
περιορισµό στον αριθµό των υποψηφίων αναδόχων εφόσον πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές,
τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη ∆ιακήρυξη και τη
σχετική Νοµοθεσία. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
συνεταιρισµοί, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι
εγκατεστηµένα :
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 Ι της ως άνω Συµφωνίας, 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
δηµοσίων συµβάσεων.
Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο 2% του προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς Φ.Π.Α. και
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 1 µήνα από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσφέρουν για όλες τις εργασίες που αναγράφονται στη
µελέτη και θα διαγωνισθούν προσφέροντας ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (εκφραζόµενο σε
ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό %) στην τιµή του προϋπολογισµού (πλέον ΦΠΑ) της
µελέτης, σύµφωνα µε το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (Παράρτηµα Β΄της διακήρυξης).
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Μελ. & Σχ. Έργων Πρασίνου (τηλ.: 2132022248) ή 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
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στον Ελληνικό τύπο. Τα έξοδα της αρχικής
δηµοσίευσης (περίπου 300 €) και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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