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Ο ∆ήµαρχος Θέρµης προκηρύσσει  Ανοικτό ∆ηµόσιο  Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό  για την  «προµήθεια Λαµπτήρων 

& Ηλεκτρολογικού υλικού»    µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών του προϋπολογισµού 

της µελέτης µε α/α 21/2016 ,συνολικής αξίας  121.621,78€ συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 24%. 

Η δαπάνη  θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου και θα βαρύνει τα έτη 2016-2017. 

Η σύµβαση  θα  έχει διάρκεια οκτώ (8) µήνες  από την υπογραφή της.  

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν µε την υπ αριθµ  332/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 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.∆Η.Σ..  

Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών , η 16/08/2016 και ώρα 08.00:00 π.µ. Καταληκτική 

ηµεροµηνία  και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  η 02/09/2016 και ώρα 17:00:00              

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται ,για την οµάδα Α  το ποσό των  57,00€ ( 2.850,00*2%) , για την 

οµάδα Β το ποσό των  1.061,30€ (53.064,75 *2%), για την οµάδα Γ το ποσό των  55,00€ (2.750,00*2%) ,για την οµάδα ∆ 

το ποσό των  717,23€ (35.861,33*2%) και για την οµάδα Ε το ποσό των  71,12€(3.556,00*2%). 

Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερες της µίας οµάδας µπορεί να κατατίθεται µία εγγυητική που θα ισούται µε το 

ποσό που απαιτείται για τις επί µέρους οµάδες .Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ για την οποία κατατίθεται 

προσφορά. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον  τεσσάρων (4 ) µηνών   από την 

καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής  υποβολής  των προσφορών. Η εγγυητική επιστολή δίδεται µε ισόποσο 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων  ή από  πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών 

µελών αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους  στα Ελληνικά.  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση επί  της διακήρυξης και τη µελέτης  µέσω του  

ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µία (1) φορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αρ. 11389/23-3-93 Απόφασης 

Υπουργού Εσωτερικών, σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες ,δύο (2) ηµερήσιες τοπικές του νοµού Θεσσαλονίκης ,µια (1) 

εβδοµαδιαία τοπική του νοµού Θεσσαλονίκης καθώς και στο Φ.Ε..Κ (τεύχος ∆ηµοσίευσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων-∆.∆.Σ). 

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί σε Επιµελητήρια. Η διακήρυξη  και η περίληψη αυτής  θα αναρτηθούν και 

στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Θέρµης (www.thermi.gov.gr). Η διακήρυξη και η µελέτη θα αναρτηθούν  στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ το αργότερο την 11/08/2016. 

       Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης  διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και  τυχόν  επαναληπτικών,      

βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δηµοπρασία. Σε περίπτωση άρνησής του να τις 

καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του δήµου η εγγύηση συµµετοχής. Το κόστος ανά  

διαγωνιστική διαδικασία ανέρχεται σε περίπου 1.200,00€. 
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