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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O ∆ήµος Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε τίτλο:
«Παροχή Υπηρεσιών από Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας για την Υγιεινή
και Ασφάλεια των εργαζοµένων του ∆ήµου από φυσικά πρόσωπα ή ΕΞΥΠΠ» µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής, µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιµές του
προϋπολογισµού της µελέτης της υπηρεσίας, κατά οµάδα ή και για το σύνολο των
προσφεροµένων οµάδων (CPV: 71317210-8), συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης
103.200€ πλέον ΦΠΑ 24% σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι οµάδες:
1 : «ΟΜΑ∆Α Α΄ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ », εκτιµώµενης αξίας 50.400,00€ πλέον
ΦΠΑ 24%
2 : «ΟΜΑ∆Α Β΄ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», εκτιµώµενης αξίας 52.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
Προσφορές υποβάλλονται για µία ή περισσότερες οµάδες.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της
διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η κατάθεση προσφοράς από το
διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της
προσφοράς του τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
αναλυτικά αναφέρονται στο πλήρες κείµενο της διακήρυξης.
Τα δε κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής των συµµετεχόντων, προσδιορίζονται
αναλυτικά στο πλήρες κείµενο της διακήρυξης.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται δώδεκα µήνες (12) από την ανάρτηση της στο
ΚΗΜ∆ΗΣ .
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Πειραιά.
Η δαπάνη της προαναφερόµενης εργασίας θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.7413.02
προϋπολογισµού 2023-2024.
Για την εν λόγω σύµβαση έχει εκδοθεί η µε αριθµ. 2022/62 βεβαίωση ΠΟΥ
πολυετούς υποχρέωσης µε Α∆ΑΜ: 22REQ010676182 2022-06-02 & Α∆Α: ΨΟΨ2ΩΞΥ-5ΙΑ,
σε βάρος του ΚΑ 10.7413.02 ετών 2023 – 2024 (απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης
62/16-5-2022).
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα
δώδεκα (12) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού και υποβάλλονται
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.
Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά ώρα.
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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 ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗ∆ΗΣ: 9/8/2022
• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/8/2022 και ώρα 08:00 π.µ
• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 5/9/2022
και ώρα 14:00.
Εγγύηση συµµετοχής: Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της
αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισµού της οµάδας ή των οµάδων για τις οποίες
συµµετέχει εκτός Φ.Π.Α ήτοι 2.064,00€ (δύο χιλιάδες, εξήντα τέσσερα), εφόσον ο
προσφέρων συµµετέχει για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών, άλλως για ποσό 2% της
εκτιµώµενης αξίας χωρίς ΦΠΑ για την συγκεκριµένη οµάδα-οµάδες υπηρεσιών της µελέτης
στην οποία οι προσφέροντες συµµετέχουν και όπως αναλυτικότερα τα ποσά περιγράφονται
στο άρθρο 2.2.2.1. της διακήρυξης.
∆ιοικητικές προσφυγές – ενστάσεις µπορούν να ασκηθούν σύµφωνα µε τα
αναλυτικά αναφερόµενα στο άρθ. 3.4 της διακήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα
Τµήµατα: Επιθεώρησης Εργασίας (τηλ. 2132022248), Οικονοµικής Επιτροπής
(τηλ.:2132022340-5) και Προµηθειών (τηλ. 2132022107-2034) κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.
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.
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