Σέρρες 10/4/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆.Τ.Υ.
Ταχ. ∆/νση : Κων/νου Καραµανλή 1
Πληροφορίες: Ζδούµπα Θεοδ.-Πανίδου Ευτ.
Τηλέφωνο : 2321350118 - 2321350121

Αρ. πρωτ.: 14354

Προς
Τεύχος ∆.∆.Σ. εφηµερίδας της Κυβέρνησης
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 10432, ΑΘΗΝΑ
e-mail: dds@et.gr
Θέµα: Υπηρεσιακή δηµοσίευση
Σχετ.: Η αριθµ. 2/28783Α/30-8-2005 Κ.Υ.Α. και ο Ν. 3548/2007

Σας στέλνουµε συνηµµένα την ταυτάριθµο περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆.Ε. Σερρών
έτους 2017» και παρακαλούµε για την δηµοσίευσή της.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1. Σύνδεσµο Εργοληπτών ∆.Ε. Ν. Σερρών
Υψηλάντου 1 Ενταύθα – τηλ.-fax: 2321066661
2. ∆.Τ.Υ.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ,
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σέρρες 10/4/2017
Αρ. Πρωτ.: 14354

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
1.
Ο ∆ήµος Σερρών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ
2017», µε προϋπολογισµό 130.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου αναλύεται σε :
- ∆απάνη Εργασιών µε εργολαβία : 64.762,95 €
- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) : 11.657,33 €.
- Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+
Ο.Ε.) 11.463,04€.
- Απολογιστικές Εργασίες (συµπεριλαµβανοµένου και του Γ.Ε & Ο.Ε. 18%) : 708,00 €
- Αναθεώρηση 118,36 €.
- Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) : 21.290,32 €.
- Προµήθειες από τον εργοδότη: 20.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%).
2.
Τα τεύχη ∆ηµοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονοµικής προσφοράς) θα είναι
αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Σερρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.serres.gr, από όπου θα µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι.
Το σφραγισµένο έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόµενους
µέχρι και τις 19 Μαϊου 2017 Πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2321350121, κα
Πανίδου Ευτυχία & κα Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα.
3.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 23 Μαϊου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.
(ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Σερρών (∆ηµαρχείο Σερρών, Κων. Καραµανλή 1 – 62100 – Σέρρες) και το
σύστηµα υποβολής προσφορών είναι των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95
παρ.2α του Ν.4412/2016.
4.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 76 παρ. 3(β) του ν.4412/2016.
5.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 1.800,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα
διεξαγωγής του διαγωνισµού.
6.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) µήνες.
7.
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ του
∆ήµου Σερρών. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
8.
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (9) εννέα µήνες.
9.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Σερρών.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

