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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O ∆ήµος Πειραιά προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό,
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής, για την παροχή υπηρεσίας: «Υποστήριξη για
την ανάπτυξη συνεργατικών σχηµάτων επιχειρήσεων στον Πειραιά στον τοµέα της
γαλάζιας οικονοµίας» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020,
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΑΣ 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για
προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγής της Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας» µε
κωδικό ΟΠΣ 5123952, προϋπολογισµού 400.000 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
∆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, 5, 6 και 7 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. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη ∆ιακήρυξη.
Τα δε κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής των
προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες κείµενο της διακήρυξης.

συµµετεχόντων,

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δεκατρείς (13) µήνες από την ηµεροµηνία
ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑ 2021ΕΠ08510108 και το ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 20142020/Π.∆.Ε M.I.S: 5123952 σε συνέχεια της πρόσκλησης PIR011.
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α.: 64.6142.66 σχετική
πίστωση του προϋπολογισµού των οικονοµικών ετών 2022 έως 2023 του ∆ήµου
Πειραιά (σχετ. η µε αρ. πρωτ. 2022/100278 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α
412 του µητρώου δέσµευσης).
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς
για διάστηµα έξι (6) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
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 προκήρυξης στην εφηµερίδα της Ε.Ε 11/5/2022
• Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ:
17/5/2022
• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 18/5/2022 και ώρα 08:00 π.µ
• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/6/2022
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 ποσό ίσο µε το 2%
επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι € 8.000,00 (οκτώ χιλιάδες
ευρώ). Η εγγυητική συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ– Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
αναφερόµενα στη ∆ιακήρυξη.
∆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 Προγρ/σµου & Βιώσιµης Ανάπτυξης - Τµήµα Επιχειρηµατικότητας,
Γαλάζιας Ανάπτυξης & Ναυτιλίας (τηλ. 210 4527314), στο Τµήµα Οικονοµικής
Επιτροπής (τηλ.:2132022340-5) και στο Τµήµα Προµηθειών (τηλ. 2132022107-2089)
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.
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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