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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕIΡΑIΑ
ΔIΑΚΗΡΥΣΣΕI ΟΤI:
Στις 27 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. στο Κεντρικό Κατάστημα του
Δήμου (I. Δραγάτση 12 Πλ. Κοραή, 7ος όροφος), θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού,
ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών (για 5 έτη) για την
εφαρμογή και τη λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στις περιοχές της Α΄ και Β΄
Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και 60/07.
Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτά ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή
κοινοπραξίες που έχουν γι αυτό νόμιμο δικαίωμα αποδεικνυόμενο με έγγραφα, οι οποίες θα πρέπει να
υποβάλουν στην Επιτροπή:
1.
Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ποσού 295.200 €, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα ισχύει για
τουλάχιστον 210 ημέρες από τη διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και τα ζητούμενα στο άρθρο
3.3 της αναλυτικής διακήρυξης δικαιολογητικά
2.
Την προσφορά τους σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, που θα έχει συνταχθεί και θα υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, και θα φέρει το
ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή τους.
Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ή να παραδοθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού
από τον ίδιο το διαγωνιζόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, την Πέμπτη 27
Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10.00-10:30 π.μ.
Λοιπά δικαιολογητικά θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Περισσότερες πληροφορίες, και τεύχη του διαγωνισμού, μπορείτε να ζητήσετε από το Τμήμα
Οικονομικής Επιτροπής (τηλ. 2132022340-5) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τεύχη του
διαγωνισμού είναι διαθέσιμα και από το δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Πειραιά
(http://www.pireasnet.gr/Default.aspx?tabid=678).
Η παρούσα δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (S252-44224331.12.2013) και θα σταλεί για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ, και στον Ελληνικό τύπο. Τα έξοδα
δημοσίευσης (περίπου 1.000 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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Κοινοποιείται (από Τμ. Πρωτοκόλλου):
Δ.Δ. - Τμ. Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (με μια αναλυτική διακήρυξη για
ανακοίνωση)
Κοινοποιείται (με e-mail από Τμ. Οικονομικής Επιτροπής) :
Γραφείο Προέδρου Δ.Σ., Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Διεύθυνση ΟδοποιίαςΑποχέτευσης, Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο
ΦΕΚ/Τεύχος ΔΔΣ (κωδικός φορέα: 24945)

