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       ∆ιατηρείται µέχρι τέλους 2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Πειραιάς, 24-10-2018 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             Αριθ. Πρωτ.:51854/7227 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                            

Ι. ∆ραγάτση 12, Πειραιάς 18535 

Πληροφορίες: κ. Κοµνούλια Ανθή 

Τηλ.: 2132022089-2107 FAX: 2132022106 

e-mail: komnoulia@pireasnet.gr 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ : 

 

 

Ο ∆ήµαρχος Πειραιά  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει 

τιµής για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών, της µιας ή και των δύο οµάδων της 

Μελέτης για την «Προµήθεια Λοιπών Ανταλλακτικών (Ελαστικά, Αεροθάλαµοι,  κλπ.).» 

συνολικής δαπάνης 112.520,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ετών 2018-2019 σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Οι προς προµήθεια οµάδες ειδών και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός τους (χωρίς 

ΦΠΑ), είναι: 
«ΟΜΑ∆Α Α΄ Ελαστικά για Βαρέα Οχήµατα (Απορριµµατοφόρα, Φορτηγά, Χωµατουργικά 

κ.α.) CPV 34350000-5», εκτιµώµενης αξίας 102.220,00 πλέον ΦΠΑ. 

« ΟΜΑ∆Α Β΄ Ελαστικά και Αεροθάλαµοι για Ι.Χ., Μικρά Φορτηγά και Μηχανές (VESPA, 

SYM)  CPV 34350000-5» εκτιµώµενης αξίας 10.300,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους. Ο ∆ιαγωνισµός 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: 26-10-

2018 και ώρα 18:00 

• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  27/10/2018 και ώρα  08:00 

• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/11/2018  και ώρα : 16:00 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, 

που ασκούν την εµπορία των υπό προµήθεια ειδών, προσφέροντας όλα τα είδη µίας ή 

περισσοτέρων οµάδων ειδών και που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

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

 

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 1%  (ένα τοις εκατό ) επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της κάθε οµάδας εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 72 παρ. 1 του ν.4412/16), το οποίο 

ανέρχεται στο ποσό των 1.022,2 ευρώ για την οµάδα Α΄, στο ποσό των 103,00 ευρώ για την 

οµάδα Β΄ και για το σύνολο των δύο οµάδων στο ποσό των 1.125,2 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.  

 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της  προσφοράς του άρθρου  2.4.5 της  παρούσας, άλλως η προσφορά 

 απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα  Αρχή µπορεί,  πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει,  πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συµµετοχής. 

 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και  δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 

διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού και  θα 

υποβληθούν σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρυξη. 

 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία 

ανάρτησης της στο ΚΗΜ∆ΗΣ ( άρθρο 8 της µελέτης).  

 

Ένδικα βοηθήµατα µπορούν να ασκηθούν σύµφωνα µε τα αναλυτικά αναφερόµενα 

στο άρθ. 3.4. της διακήρυξης. 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 

επισκευής – Συντήρησης Εξοπλισµού Οχηµάτων και Μηχανηµάτων της ∆/νση  Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο  210- 4101365. 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  
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Η παρούσα Προκήρυξη θα δηµοσιευθεί  στον Tύπο. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν 

τον ανάδοχο. 

         Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
            ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 

           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       

                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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