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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 27 Ιουνίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. στο Κεντρικό Κατάστηµα του
∆ήµου (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού θα γίνει
ανοικτός δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά σε ευρώ ανά οµάδα ειδών για την προµήθεια σιδήρου
συναφών υλικών και εργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου, προϋπολογισµού
87.150,15 € πλέον του Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που ασκούν εµπορία των
υπό προµήθεια ειδών.
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να προσφέρουν όλα τα είδη µίας ή περισσοτέρων οµάδων
ειδών. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 5% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς το
Φ.Π.Α.) των προσφεροµένων οµάδων ειδών και βεβαιώνεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, συντεταγµένης
κατά τον ισχύοντα τύπο για το ∆ηµόσιο. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα
τουλάχιστον µήνα από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
∆ηλώσεις 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 και από την ιστοσελίδα του
∆ήµου: www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=678
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί 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.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ
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Κοινοποιείται (Η κοινοποίηση γίνεται από το Τµήµα Πρωτοκόλλου) :
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης - Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (µε µια
αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωσή της)
Κοινοποιείται µε FAX ή e-mail (από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής) :
Γραφείο ∆ηµάρχου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
∆ιεύθυνση Οικονοµικού, ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού-ΓΣΠ – Γραφείο Μελετών Προµηθειών,
∆ιεύθυνση Προµηθειών και Αποθηκών, Νοµική Υπηρεσία, Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού:
(κ.κ. Χ. Μπαµπίρη, Κ. ∆ιαθεσόπουλος, Γ. Ζαχάρογλου, Α. Νικάκη, Φ. Πορίχης, Γ. Ρεφενές),
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθήνας, Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά,
Εµπορικό Σύλλογο Πειραιά, Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. / Τεύχος ∆.∆.Σ.

