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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 30 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στο Κεντρικό Κατάστημα του
Δήμου (Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, θα
γίνει ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη προσφορά και σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί
των τιμών τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας, για την εργασία «Επισκευές
και ανακατασκευές Αυλείων χώρων Σχολικών Κτιρίων Δήμου Πειραιά 2014», , προϋπολογισμού
δαπάνης 65.032,40 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
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 Δημοσίων έργων
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τάξη πτυχίου Α1, Α2, και 1 η ή Κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1, Α2, και 1 η τάξη για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3251,62 € (5% του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.), σε
γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & Δ. ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή του ΕΤΑΑ
(ΤΣΜΕΔΕ) ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 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 Διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής (τηλ.: 2132022340-5). Τα τεύχη του διαγωνισμού
είναι διαθέσιμα από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και από την ιστοσελίδα του Δήμου:
www .piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=678.
Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ και στον τύπο. Τα έξοδα της
αρχικής δημοσίευσης (περίπου 700 €) και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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Κοινοποιείται (από το Τμήμα Πρωτοκόλλου) :
1. Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (με μια
αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωσή της)
2. Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού & Λοιπών Τεχνικών Έργων
3. Επιτροπή Διαγωνισμού, με μέριμνα του Τμήματος Σχολικών Κτιρίων της Διεύθυνσης
Αρχιτεκτονικού & Λοιπών Τεχνικών Έργων.
Κοινοποιείται με e-mail ή FAX (από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής) :
Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραμματέα,,
Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού & Λοιπών Τεχνικών Έργων, Νομική Υπηρεσία, Εθνικό Τυπογραφείο
για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος Δ.Δ.Σ.

