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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Θέρμης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για εκτέλεση υπηρεσιών που
αφορούν  <<Ταχυδρομικές υπηρεσίες>> του Δήμου Θέρμης  προϋπολογισμού 71.429,70€ με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής ανά τμήμα του προϋπολογισμού
της μελέτης με α/α 117/2019.
Η  σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα χρονικής παράτασης της σύμβασης για έως και έξι (6)
μήνες    
Η δαπάνη θα βαρύνει ίδιους πόρους του Δήμου Θέρμης του  έτους 2019,  2020 & 2021.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 564/2019 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Θέρμης ,που βρίσκεται επί της οδού Πλατείας Δημοκρατίας  1,  Θέρμη
Τ.Κ. 57001,τηλ 2313-300700 ,NUTS :GR122, στις 22/01/2020 ημέρα Τετάρτη και   ώρα από 09:00 π.μ.  (ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών) και μέχρι 09:30 π.μ.(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
την προαναφερόμενη μέρα , ώρα  και τόπο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα ή  χωρίς τη  φυσική
παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης ,όταν δεν αποστέλλονται  ταχυδρομικά ,  δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα
απορριφθούν.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα γίνει στις
29/01/2020 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο  και ώρα.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του προϋπολογισμού  και ορίζεται  
1. Για το τμήμα 1 σε 261,00€ (13.050χ2%)
2. Για το τμήμα 2 σε 733,05€ (36.652,50χ2%)
3. Για το τμήμα 3 σε  108,24€(5.412,10χ2%)
4.  Για το τμήμα 4 σε   49,80€( 2.490,00χ2%)
Για συμμετοχή σε περισσότερα  του ενός τμήματα μπορεί να εκδίδεται μία εγγυητική επιστολή συμμετοχής και η αξία της να
περιλαμβάνει το σύνολο της αξίας των τμημάτων για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό.
 Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς για το σύνολο των πέντε ομάδων η αξία της εγγυητικής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα επτά λεπτών 1.152,09€ (57.604,60*2%) .
  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   ήτοι  επτά  (7)  μήνες  από  την  επομένη  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται.  Η  αναθέτουσα  αρχή  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 και αντίγραφα των τευχών του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες  είτε από την  Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης (2ο χλμ Θέρμης - Τριαδίου),αρμόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ. Μανταλής
Σταύρος &  Κολοκυθάς Αθανάσιος , τηλ 2310-478018 & 2310478029, FAX 2313300719  ,είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου  κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.mantalis@thermi.gov.gr. 
Η  διακήρυξη  η  μελέτη  και  η  περίληψη  αυτής  θα  αναρτηθούν  και  στον  διαδικτυακό  τόπο  του  Δήμου Θέρμης
(www.thermi.gov.gr).
Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Η  διακήρυξη &  περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθούν στη   ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Η περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του νομού Θεσ/νικης
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.
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