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ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 27-9-2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 58759/4128
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 21 Πειραιάς 18532
ΤΗΛ.: 2104199833,
Fax : 2132022857.
e-mail: odonagia@piraeus.gov.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκηρύσσει συνοπτικό δηµόσιο διαγωνισµό κάτω των ορίων για το έργο: «∆ιαγραµµίσεις στο ∆.Π.».
προϋπολογισµού 40.322,58 € πλέον Φ.Π.Α µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής.
Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία Επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Πειραιά
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Ι. ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΚ 18535
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: odonagia@piraeus.gov.gr
∆/νση στο διαδίκτυο: www.piraeus.gov.gr
Αρµόδιος για πληροφορίες: Π. Μπραΐµη
Τηλέφωνο :. +2104199833
Φαξ: +2132022857
Κωδικός NUTS: EL 307
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ∆ήµου Πειραιά www.piraeus.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.
3. Κωδικός CPV: 34922000-6, 45233221-4, 44811000-8.
4. Τόπος Εκτέλεσης: Το οδικό δίκτυο στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Πειραιά.
5. Τίτλος έργου:
«∆ιαγραµµίσεις στο ∆.Π.».
6. Σύντοµη Περιγραφή: Αντικείµενο του έργου είναι η υλοποίηση εργασιών διαγράµµισης στο οδικό δίκτυο του ∆ήµου
Πειραιά, σε θέσεις που κρίνονται επικίνδυνες κατόπιν αυτοψιών, υποδείξεων της Τροχαίας, Προέδρων ∆ηµοτικών
∆ιαµερισµάτων, αιτήσεων κ.ά. µετά από τη σχετική υπόδειξη της Υπηρεσίας µας.
7. Εκτιµώµενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 40.322,58 Ευρώ
8. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
9. ∆ιάρκεια Σύµβασης: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
10. Προϋποθέσεις συµµετοχής:
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
Οδοποιίας, Α1 τάξης και άνω και που είναι εγκατεστηµένα σε:
1.

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3
(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη
ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
• Λόγοι αποκλεισµού: Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
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• Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας,
δικαίωµα συµµετοχής έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. στην Α1 και άνω, για
έργα κατηγορίας Οδοποιίας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α
του ν.4412/2016.
• Εγγύηση συµµετοχής: Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των #806,45€# ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση
συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.
11. Η Σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα
12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης: είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή) – άρθρο 95ν.4412/2016.
13. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24-10-2019 , ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10:00.
14. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους µέσα στην προθεσµία ως ανωτέρω
είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή
είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ι. ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 35).
15. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη
διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστηµα #10# (δέκα) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
16. Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από Ιδίους Πόρους ∆ήµου Πειραιά µε Κ.Α. 30.7333.78
17. Ενστάσεις – Παράβολο - ∆ικαστική προστασία: Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της
διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται
και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
18. ∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 4412/2016
και αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.
19. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
& ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Β. ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κοινοποιείται µε FAX ή e-mail :
ΤΕΕ, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε.
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