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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
 

       Ο ∆ήµαρχος Πειραιά  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο 

διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, µε 
σύστηµα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιµές του προϋπολογισµού 

της µελέτης της υπηρεσίας, κατά οµάδες ειδών ή για το σύνολο των 

προσφεροµένων ειδών, που αφορούν στην προµήθεια Σιδηρουργικών - Συναφών 
Υλικών και εργαλείων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά, για 

τα έτη 2019 και 2020, προϋπολογισµού δαπάνης  69.841,50 πλέον  ΦΠΑ, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 Οι προς προµήθεια οµάδες ειδών και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός τους 

(χωρίς ΦΠΑ), είναι: 

 
ΟΜΑ∆Α Α΄: ΠΛΑΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ εκτιµώµενης αξίας 10.828,50 € πλέον ΦΠΑ. 

ΟΜΑ∆Α Β΄: ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ εκτιµώµενης αξίας 10.539,90 € πλέον ΦΠΑ. 

ΟΜΑ∆Α Γ΄:  ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ εκτιµώµενης αξίας 48.473,10 € πλέον ΦΠΑ. 

 

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 

Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 44316510-6. 

Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους. 
 Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

69.841,50 πλέον 16.761,96  ΦΠΑ ήτοι σύνολο 86.603,46 ευρώ. 

Για την εν λόγω σύµβαση έχουν εκδοθεί οι µε αριθ. 2019/23260, 2019/23264, 

2019/23269, 2019/23333, 2019/23372, 2019/24102 αποφάσεις ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης, µε Α∆ΑΜ: 19REQ004749848 2019-04-08 και µε α/α του µητρώου 

δεσµεύσεων 860, 862, 863, 866, 867 και 868, αντίστοιχα, σε βάρος των Κ.Α. 

35.6662.03, 30.6662.87, 30.6661.24, 30.6661.01, 20.6672.22, 20,6662.81, του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 µε το ποσό των 57.498,97 

ευρώ και οικονοµικού έτους 2020 µε το υπόλοιπο ποσό. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
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• Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

16-07-2019 

• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17-07-2019 & ώρα 8:00 

• Καταληκτική ηµεροµηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 31-07-2019 & ώρα 

18:00 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 

έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, 

τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 

συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 
  

Τα δε κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής των συµµετεχόντων, προσδιορίζονται 

αναλυτικά στο πλήρες κείµενο της διακήρυξης. 

              Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς 
φορείς για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, από την επόµενη της διενέργειας του 

διαγωνισµού (άρθρο 97 του Ν. 4412/2016) και θα υποβάλλονται σύµφωνα µε την 

αναλυτική διακήρυξη.  

 Εγγύηση συµµετοχής : Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς 

(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ύψους 2% (δύο τοις εκατό ) επί 

της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης µη συνυπολογιζόµενων των δικαιωµάτων 

προαίρεσης και παράτασης της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. {άρθρο 72 παρ. 1α του 

ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 43 παράγραφος 5
α
 του νόµου 

4605/2019 που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και 

ογδόντα δύο λεπτών  (1.396,82€). 

 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. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην αναλυτική διακήρυξη. 

Ένδικα βοηθήµατα µπορούν να ασκηθούν σύµφωνα µε τα αναλυτικά 

αναφερόµενα στο άρθ. 3.4 της διακήρυξης. 

 Προσφορές θα υποβληθούν σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρυξη. Για 

περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση: 

Αρχιτεκτονικού και Λ.Τ.Ε. Τµήµα: Επισκευής και Συντήρησης Κτιρίων  
τηλέφωνο: 2132123020, Τµήµα Προµηθειών (τηλ: 2132022089-2107) και Τµήµα 

Οικονοµικής Επιτροπής (τηλ.: 2132022340-5) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
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Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα από το Τµήµα Προµηθειών, 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 . 

 Η παρούσα προκήρυξη θα δηµοσιευθεί στον Τύπο. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 
                                                     O                                                                        

                       ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                     και µε ειδική εντολή  

                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                  

                                                                                  

                                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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