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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Θέρμης προκηρύσσει  Ανοικτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  για “Εκτέλεση 
δρομολογίων Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Θέρμης” συνολικής αξίας 396.713,20€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους  του Δήμου 
Η σύμβαση  θα  έχει διάρκεια από την υπογραφή αυτής και για εικοσιτέσσερις (24) μήνες
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ  492/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Θέρμης.
Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..  Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής  υποβολής
προσφορών , η 17/09/2018 και ώρα 08.00:00. Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα ηλεκτρονικής
υποβολής προσφορών η  08/10/2018 και ώρα 15:00:00.  Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
63881        
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) επί του ποσού του  προϋπολογισμού, χωρίς  το  Φ.Π.Α. για τον οποίο καταθέτει
προσφορά.
Ειδικότερα, η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται
στο ποσό των 6.398,60€ (€319.930,00χ2%).
Οι εγγυητικές επιστολές  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη -
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι για δεκατρείς (13) μήνες από
την  επομένη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται.  Ο  αναθέτων  φορέας  μπορεί,  πριν  τη  λήξη  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού, μετά   τη δημοσίευση 
της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η δημοσίευση θα γίνει τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η Διακήρυξη και η Προκήρυξη θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης το αργότερο 
την 17/09/2018 (www.thermi.gov.gr). 
Η διακήρυξη  θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο την 17/09/2018. 
Αρμόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ. Κυριάκης Μιχαήλ &  Κολοκυθάς Αθανάσιος  2310-478027,2310-
478029.
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