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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση :Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Πληροφορίες : ΜπιτζίδηςΝικ.
Τηλέφωνο : 23213 50114-110

Σέρρες 30-05-2018
Αριθμ. Πρωτ.:18058

ΠΡΟΣ
Την Δ/νση των Εφημερίδων:
1. Σημερινή
Ενταύθα
2. Ελευθερία
Ενταύθα
3. Πανσερραϊκή
Ενταύθα

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα περίληψη διακήρυξης για την «Προμήθεια
λαµ̟τήρων, ηλεκτρολογικού υλικού,

φωτιστικών σωµάτων και εορταστικού

φωτισµού έτους 2018 για το ∆ήµο Σερρών ̟ροϋ̟ολογισµού 100.458,00 € χωρίς
Φ.Π.Α. και 124.567,92 € µε Φ.Π.Α.» µε κριτήριο κατακύρωσης τη

χαµηλότερη τιμή

και σας παρακαλούμε να την δημοσιεύσετε με γραμματοσειρά (7) στιγμών και με διάστιχο
8,5 στιγμών και να μας στείλετε αποδεικτικά στοιχεία (τιμολόγιο και τα αντίστοιχα φύλλα
της δημοσίευσης εις τριπλούν ) για την πληρωμή σας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σέρρες 30-05-2018
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 18058
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Πληροφορίες: ΜπιτζίδηςΝικ.
Τηλέφωνο : 23213 50114-110
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
λαµ̟τήρων, ηλεκτρολογικού υλικού,
φωτιστικών σωµάτων και εορταστικού
φωτισµού έτους 2018 για το ∆ήµο Σερρών ̟ροϋ̟ολογισµού 100.458,00 € χωρίς
Φ.Π.Α. και 124.567,92 € µε Φ.Π.Α.».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/ΦΕΚ Α' 114/8-62006 & τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά,
βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας
λαµ̟τήρων,
ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωµάτων και εορταστικού φωτισµού έτους 2018
για το ∆ήµο Σερρών ̟ροϋ̟ολογισµού 100.458,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 124.567,92 € µε
Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με

αριθμ. Πρωτ.:18059/330/ζ1830-05-2018 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό
30/2018 μελέτη της ΔΤΥ.
1.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως
02/07/2018 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπως περιγράφεται
στο άρθρο 2.1.3. της διακήρυξης.
2.
Κωδικός (CPV) : 31531000-7, 31681410-0, 34993000-4, 39298900-6.
3.
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια
λαµ̟τήρων, ηλεκτρολογικού υλικού,
φωτιστικών σωµάτων και
εορταστικού φωτισµού έτους 2018 για το ∆ήµο Σερρών ̟ροϋ̟ολογισµού 100.458,00
€ χωρίς Φ.Π.Α. και 124.567,92 € µε Φ.Π.Α..

4.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών
προσφορών.
5.
Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα
είδη, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και όπως ορίζεται στην παρ. 1.3. της
διακήρυξης
6.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της
διακήρυξης.
Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η μελέτη αποτελείται από τέσσερα τμήματα Α, Β,
7.
Γ & Δ εκ των οποίων θα δημοπρατηθεί το τμήμα Β, Γ & Δ.
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Η εκτέλεση της προμήθειας λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού{cpv 315310007, 31681410-0}, για τη δημοτική ενότητα Σερρών που αποτελεί το Α τμήμα της
μελέτης θα διενεργηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα
όπως παρακάτω:
Για το Β τμήμα που αφορά προμήθεια «λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού
προϋπολογισμού 40.506,00 χωρίς ΦΠΑ & 50.227,44 με ΦΠΑ με cpv 31531000-7, 316814100» ανά είδος για τη συνολική ποσότητα του κάθε είδους.
Για το Γ τμήμα που αφορά προμήθεια, «εορταστικού φωτισμού για το Δήμο
Σερρών, προϋπολογισμού 48.852,00 € χωρίς ΦΠΑ & 60.576,48 € με ΦΠΑ με cpv 392989006» για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητας του τμήματος.
Για το Δ τμήμα που αφορά προμήθεια, «Φωτιστικά σώματα, προϋπολογισμού
11.100,00 € χωρίς ΦΠΑ & 13.764,00 € με ΦΠΑ με cpv 34993000-4» για τη συνολική
προκηρυχθείσα ποσότητας του τμήματος.

8.
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό
τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Συστημικός αριθμός: 60085
Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 06/06/2018 ημέρα Τετάρτη,
και ώρα έναρξης η 11:00 π.μ..
Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 08/07/2017 ημέρα Κυριακή και
ώρα λήξης 23:59 μμ.
9.
Χρόνος ισχύος προσφορών: εκατό ογδόντα ημέρες (180).
10.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
11.
Ενστάσεις: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται
από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.
12.
Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr την 05/06/2018
και ώρα 12:00:00 με Συστημικό Αριθμό: 60085, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.serres.gr στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ► ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ στις 05/06/2018, όπου τα έγγραφα της
σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό
Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
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