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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ∆ήµαρχος Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δηµόσιο
µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε σύστηµα ενιαίου ποσοστού
έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό στις τιµές του τιµολογίου κατά οµάδες
ειδών ή για το σύνολο των προσφεροµένων ειδών και κριτήριο κατακύρωσης
την χαµηλότερη προσφορά, σύµφωνα µε το τιµολόγιο και τον προϋπολογισµό της
µελέτης της Υπηρεσίας για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (1. λαµπτήρες
119.798 € + ΦΠΑ, 2. φωτιστικά σώµατα 40.689,50 € + ΦΠΑ, 3. καλώδια 60.448,20 €
+ ΦΠΑ, 4. υλικά φωτοστολισµού 22.915,00 € + ΦΠΑ) συνολικού προϋπολογισµού
δαπάνης 243.850,70€ πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993
(ΕΚΠΟΤΑ), του Π.∆. 60/07 και της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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 έναρξης υποβολής προσφορών: 20/02/2015. και ώρα 9:00 π.µ.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 27/02/2015 και ώρα 17:00.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί ή νοµικά
πρόσωπα ή συνεταιρισµοί ή ενώσεις προµηθευτών που ασκούν εµπορία των υπό
προµήθεια ειδών.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας
(χωρίς το Φ.Π.Α.) της οµάδας ή των οµάδων ειδών για τις οποίες µετέχει ο
διαγωνιζόµενος και βεβαιώνεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, συντεταγµένης κατά
τα οριζόµενα στη διακήρυξη και στον Νόµο. 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.piraeus.gov.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 στην Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆∆Σ και στον τύπο. Τα έξοδα δηµοσίευσης (περίπου
700 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου) :
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης-Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου
2. ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης – Τµ. Επιθεώρησης Εργασίας
Προσωπικού
Κοινοποιείται µε FAX ή e-mail (από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής) :
Γραφείο ∆ηµάρχου, Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα,
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης, ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών, Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθήνας, Εµπορικό &
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά, Εµπορικό Σύλλογο Πειραιά

