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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
1. Ο Δήμος Σερρών προκηρυσσει ανοιχτο ηλεκτρονικο διαγωνισμο για την αναθεση του εργου
«Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή Αγίων Αναργύρων» με προϋπολογισμό
172.000,00€ (με ΦΠΑ) (CPV 45262300-4). Το εργο συντιθεται απο τις κατηγοριες εργασιων ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
2. Τα τευχη Δημοπρατησης θα ειναι αναρτημενα στην ιστοσελιδα του Δημου Σερρες στην ηλεκτρονικη
διευθυνση www.serres.gr καθως και στο δημοσιο προσβασιμο χωρο “ηλεκτρονικοι διαγωνισμοι” της
πυλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, απο οπου θα μπορουν να λαβουν γνωση οι ενδιαφερομενοι.
3. Καταληκτικη ημερομηνια υποβολης προσφορων οριζεται η 1η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00 π.μ. και το συστημα υποβολης προσφορων ειναι: προσφορα με επιμερους ποσοστα εκπτωσης ανα
ομαδα εργασιων με ελεγχο ομαλοτητας, του αρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.
4. Οι προσφορες υποβαλλονται απο τους ενδιαφερομενους ηλεκτρονικα, μεσω της διαδικτυακης πυλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις
07/07/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
5. Στο διαγωνισμο γινονται δεκτοι φυσικα η νομικα προσωπα, η ενωσεις αυτων που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν σε κατηγορίες έργων Α2 και άνω, καθώς και
αναβαθμισμενες Κ/Ξ Α1 για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, υπο τις προϋ ποθεσεις του αρθρου 76 του
Ν.4412/2016.
6. Για τη συμμετοχη στο διαγωνισμο απαιτειται η καταθεση εγγυητικης επιστολης υψους 2.774,19€ με
ισχυ τουλαχιστον τριακόσιες (300) ημέρες απο την ημερομηνια ληξης της προθεσμιας υποβολης των
προσφορων και θα απευθυνεται προς το Δημο Σερρων.
7. Ο χρονος ισχυος των προσφορων ειναι εννέα (9) μήνες απο την ημερομηνια ληξης της προθεσμιας
υποβολης των προσφορων.
8. Το εργο χρηματοδοτειται απο εσοδα της ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.
10. Προδικαστικες προσφυγες: Η προδικαστικη προσφυγη, με βαση και τα οσα προβλεπονται στο π.δ.
39/2017, κατατιθεται ηλεκτρονικα βασει του τυποποιημενου εντυπου και μεσω της λειτουργικοτητας
«Επικοινωνια» του υποσυστηματος προς την Αναθετουσα Αρχη, επιλεγοντας κατα περιπτωση την
ενδειξη «Προδικαστικη Προσφυγη» και επισυναπτοντας το σχετικο εγγραφο συμφωνα με την παρ. 3 του
αρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτο της ασκησης της προδικαστικης
προσφυγης κατατιθεται παραβολο απο τον προσφευγοντα υπερ του Δημοσιου, κατα τα ειδικα οριζομενα
στο αρθρο 363 του ν. 4412/2016.
11. Το αποτελεσμα της δημοπρασιας θα εγκριθει απο την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών.
12. Η περιληψη της διακηρυξης θα δημοσιευθει στον Ελληνικο Τυπο καθως και στην ιστοσελιδα της
αναθετουσας αρχης www.serres.gr .
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