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Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου Σερρών
έτους 2021-22», προϋπολογισμού 254.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 314.960,00€ με ΦΠΑ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση
και επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου Σερρών έτους 2021-22»,
προϋπολογισμού 254.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 314.960,00€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του
Δήμου Σερρών, με συστημικό αριθμό 139622, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο για τα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9
τμήματα/ομάδες.
Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 24/09/2021 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 26-10-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4155/2013
(ΦΕΚ/Α/29-05-2013), την 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον ν. 4412/2016 και τη διακήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα
δημοπρατηθέντα τμήματα/ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε
τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης.
Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών για τα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9
τμήματα/ομάδες, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 224.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά - Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 01/11/2021.
Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθενται
σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
www.serres.gr
στη
διαδρομή:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ
►
ΔΗΜΟΣΙΟΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, όπως επίσης στον 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 τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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