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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
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ΠΡΟΣ
1. Καθημερινός Παρατηρητής
Ενταύθα
2. Σημερινή των Σερρών
Ενταύθα
3. Νέα Πορεία
Ενταύθα
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο
ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη
διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών»,
προϋπολογισμού 1.200.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 1.488.000,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέση ποιότηταςτιμής και σας παρακαλούμε να τη 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.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια
με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού,
στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του
φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών», προϋπολογισμού 1.200.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και
1.488.000,00€ με ΦΠΑ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές
για την προμήθεια με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυση των ειδικών
μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία
και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών», προϋπολογισμού 1.200.000,00€
χωρίς ΦΠΑ και 1.488.000,00€ με ΦΠΑ και συστημικό αριθμό 171599, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέση ποιότηταςτιμής.
Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 15/09/2022 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 13:00 μέχρι την 17/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59, στην ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/295-2013), 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 τη συνολική προκηρυχθείσα
ποσότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά» θα διενεργηθεί την 21/10/2022 και ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» όταν
ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η προκήρυξη αναρτήθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ την 14/09/2022 και στη συνέχεια μαζί με τη
διακήρυξη αναρτήθηκαν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. 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.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

