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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων

για την παροχή υπηρεσίας «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στον Δήμο Σερρών»,
προϋπολογισμού 48.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 59.520,00€ με ΦΠΑ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές
για την παροχή υπηρεσίας «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στον Δήμο Σερρών»,
προϋπολογισμού 48.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 59.520,00€ με ΦΠΑ. για τις ανάγκες του
Δήμου Σερρών, με Συστημικό αριθμό 164138 με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 10-08-2022 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 25-08-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59, στην Ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/295-2013), της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 και τη διακήρυξη.
Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά- Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 29-08-2022 και ώρα 11:00 π.μ.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθεται σε
πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
www.serres.gr στην διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ►ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,
όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς: www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Πληροφορίες και
τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο
Προμηθειών του Δήμου Σερρών.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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