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Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Πόλη: ΣΕΡΡΕΣ
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Ταχ. κωδικός: 62122
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μπιτζίδης Νικόλαος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikos@serres.gr
Τηλέφωνο: +30 2321350110/+30 2321350114
Φαξ: +30 2321022187
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.serres.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.serres.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://www.serres.gr/index.php/enimerosi-pvlitvn/genika/dimosioi-diagonismoi
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
ebs.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου Σερρών έτους 2021-22»,
προϋπολογισμού 254.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 314.960,00€ με ΦΠΑ.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων
και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2021 και 2022.
Έχει σαν στόχο τη διασφάλιση της άμεσης αποκατάστασης των βλαβών που θα προκύψουν ώστε να
αποφευχθούν προβλήματα στην αποκομιδή απορριμμάτων άλλα και σε άλλες δραστηριότητες και εργασίες που
διενεργούνται με τη χρήση οχημάτων.
Αφορά όλα τα οχήματα του δήμου, φορτηγά, τις υπερκατασκευές τους, ημιφορτηγά, μηχανήματα, επιβατικά και
δίκυκλα.
Επίσης λόγω του ότι δεν υπάρχουν συνεργεία στην πόλη μας που να καλύπτουν κάθε είδους εργασία, το
αντικείμενο της σύμβασης υποδιαιρείται σε δέκα (10) τμήματα/ομάδες εργασιών 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 εκ
των οποίων θα δημοπρατηθούν τα τμήματα/ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9..
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 254 000.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Διάφορες επισκευές και συντηρήσεις φορτηγών και απορριμματοφόρων πάσης φύσεως. Επισκευές αναρτήσεων
πίσω και εμπρός βαρέως τύπου (σουστόφυλλων).
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σέρρες

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Διάφορες επισκευές και συντηρήσεις φορτηγών και απορριμματοφόρων πάσης φύσεως. Επισκευές αναρτήσεων
πίσω και εμπρός βαρέως τύπου (σουστόφυλλων).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 38 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της διακήρυξης του άρθρου 206 παρ. 1 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
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II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Διάφορες επισκευές στο εργοστάσιο κατασκευής υπερκατασκευών απορριμματοφόρων-βυτιοφόρωνπλυντηρίων κάδων.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σέρρες

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Διάφορες επισκευές στο εργοστάσιο κατασκευής υπερκατασκευών απορριμματοφόρων-βυτιοφόρωνπλυντηρίων κάδων.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της διακήρυξης του άρθρου 206 παρ. 1 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Διάφορες εργασίες σε επιβατικά αυτοκίνητα γενικά.
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
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II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σέρρες

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Διάφορες εργασίες σε επιβατικά αυτοκίνητα γενικά.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της διακήρυξης του άρθρου 206 παρ. 1 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Διάφορες επισκευές ελαστικών (βουλκανιζατέρ).
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σέρρες

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Διάφορες επισκευές ελαστικών (βουλκανιζατέρ).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 22 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της διακήρυξης του άρθρου 206 παρ. 1 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016
II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Διάφορες εργασίες και κατασκευές σε μηχανουργείο.
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σέρρες

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Διάφορες εργασίες και κατασκευές σε μηχανουργείο.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 30 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της διακήρυξης του άρθρου 206 παρ. 1 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
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II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Συνεργείο επισκευών ταχογράφων, σωλήνων υψηλής πίεσης υδραυλικών, σωλήνων αέρος, σωλήνων φρένων
και βεβαιώσεις ταχογράφων.
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σέρρες

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Συνεργείο επισκευών ταχογράφων, σωλήνων υψηλής πίεσης υδραυλικών, σωλήνων αέρος, σωλήνων φρένων
και βεβαιώσεις ταχογράφων.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της διακήρυξης του άρθρου 206 παρ. 1 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Διάφορες επισκευές κινητήρων (ρεκτιφιέ).
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
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Σέρρες
II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Διάφορες επισκευές κινητήρων (ρεκτιφιέ).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της διακήρυξης του άρθρου 206 παρ. 1 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες σε οχήματα και μηχανήματα.
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σέρρες

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες σε οχήματα και μηχανήματα.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

21PROC009255485 2021-09-24

8 / 11

Σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της διακήρυξης του άρθρου 206 παρ. 1 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016
II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Διάφορες εργασίες σε μηχανήματα έργου (διαμορφωτήρας γαιών, σκαπτικών μηχανημάτων και φορτωτή).
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σέρρες

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Διάφορες εργασίες σε μηχανήματα έργου (διαμορφωτήρας γαιών, σκαπτικών μηχανημάτων και φορτωτή).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της διακήρυξης του άρθρου 206 παρ. 1 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4 της διακήρυξης

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης.

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
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Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 26/10/2021
Τοπική ώρα: 23:59

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/11/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Σέρρες, Δήμος Σερρών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης,Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν. 4412/2016. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του
ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής
νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν.
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 .
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β)
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από
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την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για
την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Πόλη: ΣΕΡΡΕΣ
Ταχ. κωδικός: 62122
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikos@serres.gr
Τηλέφωνο: +30 2321350110
Φαξ: +30 2321022187
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.serres.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/09/2021
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