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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
K. Kαραµανλή 1
Τ.Κ. 62122 – Σέρρες

Σέρρες, 11-7-2019
Αρ. Πρωτ. 21148

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο ∆ήµος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου “Εγκατάσταση
φυσικού αερίου στο Σχολικό Συγκρότηµα Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών” µε προϋπολογισµό 38.500,00ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ) CPV
45331100-7.
2.Τα τεύχη ∆ηµοπράτησης θα είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Σέρρες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.serres.gr από όπου θα µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι.
3. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30/7/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00
και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125
του Ν.4412/16.
4. H δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Σερρών.
5. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραµµένοι
στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικών ή
στα Νοµαρχιακά Μητρώα στην ίδια κατηγορία υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 76 του
Ν.4412/2016.
6. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 620,00ΕΥΡΩ
µε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 30 ηµερών µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και θα
απευθύνεται προς το ∆ήµο Σερρών.
7. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠΕΣ (τοµέας Μακεδονίας-Θράκης µε κωδικό έργου
2014ΣΕ03900000) και Έσοδα ∆ήµου.
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών.
9. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες.
10. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Σερρών.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.serres.gr .

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
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