
      

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ	ΣΕΡΡΩΝ Σε�ρρες   21/7/2020
ΔΗΜΟΣ	ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 20148
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΤΕΧΝΙΚΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΕΡΓΩΝ,	ΕΡΓΩΝ	ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	ΕΡΓΩΝ	ΚΑΙ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: K. Kαραμανλη�  1, Σε�ρρες Τ.Κ. 62122

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 	προκηρυ� σσει  ανοιχτο�  ηλεκτρονικο�  διαγωνισμο�  για  την  ανα� θεση  του  ε�ργου
«Ανακατασκευή 	 υγρομόνωσης 	 δωμάτων 	 στο 	 Μουσικό 	 Σχολείο 	 Σερρών» με  προϋπολογισμό
169.999,99€	 (με 	 ΦΠΑ) (CPV 45200000-9). Το  ε�ργο  συντι�θεται  απο�  τις κατηγορι�ες  εργασιω� ν
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
2. Τα τευ� χη Δημοπρα� τησης θα ει�ναι αναρτημε�να στην ιστοσελι�δα του Δη� μου Σε�ρρες στην ηλεκτρονικη�
διευ� θυνση  www.serres.gr	 καθω� ς  και  στο δημο� σιο  προσβα� σιμο χω� ρο  “ηλεκτρονικοι�  διαγωνισμοι�”  της
πυ� λης www.promitheus.gov.gr	στο ΚΗΜΔΗΣ, απο�  ο� που θα μπορου� ν να λα� βουν γνω� ση οι ενδιαφερο� μενοι.
3. Καταληκτικη�  ημερομηνι�α υποβολη� ς προσφορω� ν ορι�ζεται η 27η	Αυγούστου	2020	ημέρα	Πέμπτη	και
ώρα	23:59	και το συ� στημα υποβολη� ς προσφορω� ν ει�ναι: προσφορα�  με επιμε�ρους ποσοστα�  ε�κπτωσης ανα�
ομα� δα εργασιω� ν με ε�λεγχο ομαλο� τητας, του α� ρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.
4. Οι προσφορε�ς υποβα� λλονται απο�  τους ενδιαφερο� μενους ηλεκτρονικα� , με�σω της διαδικτυακη� ς πυ� λης
www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ  με�χρι  την  27/08/2020,  ημε�ρα  Πε�μπτη  και  ω� ρα  23:59.  Η
αποσφράγιση	των	προσφορών	θα	διενεργηθεί	στις 	02/09/2020,	ημέρα	Τετάρτη	και 	ώρα	10:00
π.μ.,	από	την	Επιτροπή	Διαγωνισμού.
5. Στο  διαγωνισμο�  γι�νονται  δεκτοι�  φυσικα�  η�  νομικα�  προ� σωπα,  η�  ενω� σεις  αυτω� ν  που  είναι
εγγεγραμμένοι	στο	Μ.Ε.Ε.Π.,	υπό	τις	προϋποθέσεις	του	άρθρου	76	του	Ν.4412/2016,	και	ανήκουν	

• για	Μεμονωμένες	εργοληπτικές	επιχειρήσεις	στην	Α2η	τάξη	και	άνω	για	έργα	κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

• για	Κοινοπραξίες	εργοληπτικών	επιχειρήσεων	εγγεγραμμένων	στην	τάξη	Α1	του	Μ.Ε.Ε.Π.
για	έργα	κατηγορίας	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,	με 	τις 	προϋποθέσεις 	της	αναβάθμισης	ορίου	λόγω
κοινοπραξίας.

6. Για τη συμμετοχη�  στο διαγωνισμο�  απαιτει�ται η κατα� θεση εγγυητικη� ς επιστολη� ς υ� ψους 2.741,93	€ με
ισχυ�  τουλα� χιστον  διακόσιες	δέκα	ημέρες	 (210)	ημέρες 	απο�  την ημερομηνι�α  λη� ξης της προθεσμι�ας
υποβολη� ς των προσφορω� ν και θα απευθυ� νεται προς το Δη� μο Σερρω� ν.
7. Ο χρο� νος ισχυ� ος των προσφορω� ν  ει�ναι έξι	 (6)	μήνες απο�  την ημερομηνι�α  λη� ξης της προθεσμι�ας
υποβολη� ς των προσφορω� ν.
8. Το ε�ργο χρηματοδοτει�ται απο�  πιστω� σεις ΣΑΤΑ	ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
9. Η	συνολική	προθεσμία	εκτέλεσης	του	έργου,	ορίζεται	σε	οχτώ	(8)	μήνες.
10. Προδικαστικε�ς προσφυγε�ς: Η προδικαστικη�  προσφυγη� , με βα� ση και τα ο� σα προβλε�πονται στο π.δ.
39/2017, κατατι�θεται ηλεκτρονικα�  βα� σει του τυποποιημε�νου εντυ� που και με�σω της λειτουργικο� τητας
«Επικοινωνι�α»  του  υποσυστη� ματος  προς  την  Αναθε�τουσα  Αρχη� ,  επιλε�γοντας  κατα�  περι�πτωση  την
ε�νδειξη «Προδικαστικη�  Προσφυγη� » και επισυνα� πτοντας το σχετικο�  ε�γγραφο συ� μφωνα με την παρ. 3 του
α� ρθρου 8 της υπ'  αρ.   117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  Για το παραδεκτο�  της α� σκησης της προδικαστικη� ς
προσφυγη� ς κατατι�θεται παρα� βολο απο�  τον προσφευ� γοντα υπε�ρ του Δημοσι�ου, κατα�  τα ειδικα�  οριζο� μενα
στο α� ρθρο 363 του ν. 4412/2016.
11. Το αποτε�λεσμα της δημοπρασι�ας θα εγκριθει� απο�  την Οικονομική	Επιτροπή	του	Δήμου	Σερρών.
12. Η περι�ληψη της διακη� ρυξης θα δημοσιευθει� στον Ελληνικο�  Τυ� πο καθω� ς και στην ιστοσελι�δα της
αναθε�τουσας αρχη� ς www.serres.gr .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΛΛΑΙVΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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