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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 9 Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., στο Κεντρικό Κατάστηµα του
∆ήµου (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, θα
γίνει πρόχειρος δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης
τη χαµηλότερη προσφορά µε σύστηµα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό επί
των τιµών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας για την εργασία «Εργασίες
αποκατάστασης εκτάκτων ζηµιών σε δηµοτικά κτίρια 2015», προϋπολογισµού 59.500 € πλέον
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80.
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες
φυσικών ή νοµικών προσώπων, που έχουν τα εχέγγυα για την καλή εκτέλεση των εργασιών όπως θα
προκύπτει από την εγγραφή τους στο οικείο Επιµελητήριο, καθώς και εργολήπτες ∆ηµοσίων έργων ή
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένοι στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ µε τάξη
πτυχίου Α1 και άνω.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 1.190 €, σε γραµµάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & ∆. ή σε
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕ∆Ε) και θα ισχύει
τουλάχιστον για 150 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν επιπλέον ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα,
πιστοποιητικά Πρωτοδικείου (ποινικό µητρώο, πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση,
πτωχευτικός συµβιβασµός, συνδιαλλαγή) και υπεύθυνες δηλώσεις (µη έκπτωση, αποδοχή όρων
διαγωνισµού), που περιγράφονται αναλυτικότερα στο άρθρο 8 της διακήρυξης.
Φάκελοι συµµετοχής (δικαιολογητικά, προσφορές) θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόµενους
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού.
Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή τευχών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής (∆ηµαρχείο Πειραιά,
8ος όρ., τηλ. 2132022340-5). Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα και από το δηµόσιο διαδικτυακό
τόπο του ∆ήµου ( www.piraeus.gov.gr/default.aspx?tabid=678 ).
∆ηµοσιεύεται στον τύπο, σύµφωνα µε το Νόµο. Τα έξοδα δηµοσίευσης (περίπου 400 €) θα
βαρύνουν το µειοδότη.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου):
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης – Τµ Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γεν Αρχείου (για ανακοίνωση)
2. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ
3. Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (ΧΑΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΞΙΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΠΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) µε µέριµνα της
∆/νσης Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ
Κοινοποιείται (µε e-mail από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής): Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ, Επιτροπή ∆ιαγωνισµού

