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∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
K. Kαραµανλή 1 Τ.Κ. 62122 – Σέρρες

Σέρρες 4 / 4 / 2017
Αρ. Πρωτ. 13410

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙ ΑΣ

1.

Ο ∆ήµος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου
«Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Αγίων Αναργύρων πόλης
Σερρών έτους 2016» µε προϋπολογισµό 95.500,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από
την κατηγορία εργασιών Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.
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 από την
έδρα της υπηρεσίας Κ. Καραµανλή 1 – Σέρρες – Γραφείο 21 µέχρι και τις 5/5/2017. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2321350121, κα Πανίδου Ευτυχία & κα Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα.
3.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 9/5/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στο ∆ηµαρχείο Σερρών (Κ. Καραµανλή 1 – 1ος όροφος) και το
σύστηµα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του
άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16.
4.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
5.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
1.540,32 ΕΥΡΩ µε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 30 ηµερών µετά την ηµέρα διεξαγωγής
του διαγωνισµού και θα απευθύνεται προς το ∆ήµο Σερρών.
6.
Το έργο χρηµατοδοτείται από Εισφορές Πράξης Εφαρµογής Αγίων Αναργύρων.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
8.
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) 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 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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