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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ
Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν
Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν ( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α ΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ
1. Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών» με προϋπολογισμό 357.000,00 ΕΥΡΩ (με
ΦΠΑ) CPV 45233162-2. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
(287.880,13€ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ).
2.Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σέρρες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.serres.gr καθώς και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι.
3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23-6-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. Το
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά με βάση την τιμή. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30/06/2021,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ
στις ακόλουθες κατηγορίες: Α2 τάξη και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.758,00 ΕΥΡΩ
με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού
και θα απευθύνεται προς το Δήμο Σερρών.
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ‘’Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κωδικός
Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5062184”. Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η 6499/8-12-2020
σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της ΕΥΔ Ε.Π. ΠΚΜ. Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί σε
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ποσοστό 5% της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών.
10. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται με το έργο θα γίνουν στα παρακάτω σημεία στην πόλη των
Σερρών :
α) Κατασκευή νέου ποδηλατοδρόμου στην οδό Γ. Παπανδρέου
β) Ανακατασκευή των πεζοδρομίων και κατασκευή νέου ποδηλατοδρόμου στην οδό Κων/πόλεως
11. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής www.serres.gr .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
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