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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

      ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ 
O ∆ήµαρχος Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό  

και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά  µε βάση τη βέλτιστη σχέση  ποιότητας-κόστους του κύκλου ζωής, ανά οµάδες 

ειδών  για την «Προµήθεια οχηµάτων και Τριετή Επισκευή και Συντήρηση αυτών» 

CPV: 34100000, 50110000-9, 34144750-0, 34144212-7, 34142300-7, 34142100-5, 

34131000-4, 43313100-1, 34144420-8, 44611500-1, 34110000-1, συνολικής 

προϋπολογιζόµενης δαπάνης 1.698.924,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Σηµειώνεται ότι ο διαγωνισµός αναφέρεται σε διαφορετικούς συστηµικούς 

διαγωνισµούς, που έχουν ως εξής: 

1. ΟΜΑ∆Α Α΄ : Φορτηγό όχηµα µεταφοράς κοντέινερ Τύπου Γάντζου (Hook Lift) 19t, 

προϋπολογισµού 140.000,00 € και τριετή επισκευή και συντήρηση αυτού, 

προϋπολογισµού 24.000,00 € 

2. ΟΜΑ∆Α Β΄ : Υδροφόρα, προϋπολογισµού 140.000,00 €  και τριετή επισκευή και 

συντήρηση αυτού, προϋπολογισµού 24.000,00 € 

3. ΟΜΑ∆Α Γ΄: Φορτηγό 19t µε ανατροπή, προϋπολογισµού  140.000,00 €  και τριετή 

επισκευή και συντήρηση αυτού, προϋπολογισµού 24.000,00 €  

4. ΟΜΑ∆Α ∆΄: Φορτηγό µε υδραυλική πόρτα ανύψωσης και γερανό, προϋπολογισµού 

85.000,00  €  και τριετή επισκευή και συντήρηση αυτού, προϋπολογισµού 15.000,00 

€ 

5. ΟΜΑ∆Α Ε΄ : Φορτηγό µε ανατροπή και σύστηµα ανύψωσης κάδων (τεµ.5), 

προϋπολογισµού 325.000,00 € και τριετή επισκευή και συντήρηση αυτών, 

προϋπολογισµού 60.000,00 € 

6. ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄ : ∆ιπλοκάµπινο ηµιφορτηγό 4Χ4 (8τεµ.) λεπίδα εκχιονισµού (2 τεµ.) , 

αλατοδιανοµέας (2 τεµ.), δεξαµενή νερού µε αντλία πλήρωσης (2 τεµ.),  

προϋπολογισµού  274.800,00 € και τριετή επισκευή και συντήρηση αυτών, 

προϋπολογισµού 16.800,00 € 

7. ΟΜΑ∆Α Ζ΄ : Επιβατικό όχηµα µε κινητήρα πετρελαίου (τεµ.4), προϋπολογισµού 

54.000,00€ και τριετή επισκευή και συντήρηση αυτών, προϋπολογισµού 9.000,00 € 

8. ΟΜΑ∆Α Η΄ : ∆ίκυκλη µοτοσυκλέτα κυβισµού 125 cc (τεµ. 10), προϋπολογισµού 

18.000,00 € και τριετή επισκευή και συντήρηση αυτών, προϋπολογισµού 3.600,00 € 

9. ΟΜΑ∆Α Θ΄ : SUV (επιβατικό όχηµα µε κινητήρα βενζίνης), προϋπολογισµού 

14.500,00 €  και τριετή επισκευή και συντήρηση αυτού, προϋπολογισµού 2.400,00 € 

 
 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι 
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εγκατεστηµένα σε: α) κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής 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. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε σαράντα δύο (42) µήνες και  σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην διακήρυξη και τη µελέτη της υπηρεσίας.  

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Πειραιά. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τις µε Κ.Α. 20.7132.25 & 20.6264.21 

σχετικές πιστώσεις  του προϋπολογισµού  του  οικονοµικού έτους 2018 και τις αντίστοιχες  

του οικονοµικού έτους 2019, 2020, 2021, 2022 του Φορέα.  

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 

τριακοσίων εξήντα   (360) ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού και  

υποβάλλονται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης  

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:  

              21/12/2018 

• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/12/2018 και ώρα 08:00 π.µ 

• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/1/2019 

και ώρα 18:00. 

Εγγύηση συµµετοχής: 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,  κατατίθεται 

από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής, ύψους 1%  ( ένα τοις εκατό ) επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού εκτός Φ.Π.Α. 

για κάθε οµάδα (άρθρο 72 παρ. 1
 
του ν.4412/16), ήτοι ποσού :  

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

(€) 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1% 

(€) 

1 ΟΜΑ∆Α  Α 164.000,00 1.640,00 

2 ΟΜΑ∆Α Β 164.000,00 1.640,00 

3 ΟΜΑ∆Α Γ 164.000,00 1.640,00 

4 ΟΜΑ∆Α ∆ 100.000,00 1.000,00 

5 ΟΜΑ∆Α Ε 385.000,00 3.850,00 

6 
ΟΜΑ∆Α 

ΣΤ 
291.600,00 2.916,00 

7 ΟΜΑ∆Α Ζ 63.000,00 630,00 
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8 ΟΜΑ∆Α Η 21.600,00 216,00 

9 ΟΜΑ∆Α Θ 16900,00 169,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  13.701,00 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην αναλυτική διακήρυξη. 

∆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 στη ∆/νση  

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης(τηλ. 2104101365), στο Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής 

(τηλ.:2132022340-5) και στο Τµήµα Προµηθειών (τηλ. 21320222107-2089) 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. 

                       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

              ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 

            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. 

 

 

 

    

                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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