
           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Σέρρες, 17-06-2016
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 25086
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 1

T.K. 62100, Σέρρες, www.serres.gr

Τηλ.: 2321045515, Fax: 2321047927

Περίληψη διακήρυξης  ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές για μέρος των εργασιών ή και συνολικά για την παροχή

υπηρεσιών “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του

Δήμου Σερρών” για 12 μήνες συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.500,00€ χωρίς

ΦΠΑ και με σύστημα την απολύτως χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με συστημικό αριθμό

διαγωνισμού 24530, με ημερομηνία ανάρτησης 27/06/2016 και ώρα 12:00

μεσημβρινή και με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 01/07/2016 ώρα

07:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 07/07/2016 και ώρα

17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν

υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Δικαιούμενοι  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον   είναι:  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά

πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες  που υποβάλουν  κοινή προσφορά,  που

ασκούν το επάγγελμα του συνεργείου επισκευής: φορτηγών αυτοκινήτων,

υπερκατασκευών απορριμματοφόρων, ελαστικών, κινητήρων, ηλεκτρολογικών

εργασιών σε οχήματα, εργασιών μηχανουργείου, επισκευών φρένων και ταχογράφων. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά

εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας ήτοι:

http://www.serres.gr/


1.190,00€. Εάν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν προσφορά για μέρος των εργασιών η

εγγύηση συμμετοχής πρέπει να καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού των

προσφερόμενων εργασιών.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της

διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου και

υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –

διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς.

                                                                       Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

                                                                                             ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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