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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Θέρμης νομού Θεσσαλονίκης , έχοντας υπόψη α)την με αριθμό 516/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας υλικών ,β) την με αριθμό 130/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
για έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης γ) την με αριθμό 176/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης  με α/α  19/2016 της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Καθαριότητας και έγκρισης των 
όρων διακήρυξης και ψήφισης των σχετικών πιστώσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό , 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής ανά ομάδα 
του προϋπολογισμού της μελέτης,για την προμήθεια «ανταλλακτικών και ελαστικών  των οχημάτων ,μηχανημάτων 
έργου και αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με α/α 19/2016 και 
σύμφωνα με τους όρους της με Α.Π. 8595/15-03-2017 διακήρυξης συνολικής αξίας  525.308,75€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%. 
Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους  του Δήμου και η σύμβαση  θα  έχει διάρκεια από την υπογραφή της 
και για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης κατά τρεις (3) μήνες.
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 21/03/2017
και ώρα 08.00:00. Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η  23/04/2017 και ώρα
17:00:00             
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 και δίδεται με ισόποσο 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 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 μετάφραση τους στην Ελληνική. Ειδικότερα, η εγγύηση συμμετοχής που 
πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται ,για την ομάδα 1 το ποσό των 597,06€ (29.853,03
*2%) ,για την ομάδα 2 το ποσό των 455,43€ (22.771,79€*2%) ,για την ομάδα 3 το ποσό των 70,08€ (3.504,00*2%) , για 
την ομάδα 4 το ποσό των  70,08€ (3.504,00*2%), για την ομάδα 5 το ποσό των 133,98€ (6.699,11*2%), για την ομάδα 6 το 
ποσό των  266,99€ (13.349,40*2%), για την ομάδα 7 το ποσό των  3.872,22€ ( 193.611,08*2%) , για την ομάδα 8 το ποσό 
των  62,00€ (3.100,00*2%) , για την ομάδα 9 το ποσό των  59,74€ (2.986,95*2%) , για την ομάδα 10 το ποσό των  580,32€ 
(29.015,88*2%) , για την ομάδα 11 το ποσό των  246,03€ (12.301,55*2%), για την ομάδα 12 το ποσό των  131,09€ 
(6.554,54*2%) , για την ομάδα 13 το ποσό των  30,31€ (1.515,26*2%), για την ομάδα 14 το ποσό των  148,39€ 
(7.419,55*2%) και για την ομάδα 15 το ποσό των  1.749,00€ (87.450,00*2%) .
Η εγγυητική συμμετοχής μπορεί να εκδίδεται είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες είτε για το σύνολο αυτών .Η αξία της 
εγγυητικής για το σύνολο των ομάδων ανέρχεται σε 8.472,72€ (423.636,14€*2%). Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να 
έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον  επτά (7) μηνών   από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής  υποβολής  των 
προσφορών. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού, μετά  την ηλεκτρονική αποστολή  στοιχείων 
της διακήρυξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιώντας τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται από αυτή 
,προκειμένου να δημοσιευθούν στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ημερομηνία αποστολής το αργότερο την 
16/03/2017.
Η Διακήρυξη  θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης  (www.thermi.gov.gr) το αργότερο την 16/03/2017.
Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο την 20/03/2017. 
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά  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 Δημοσίευσης 
Δημοσίων Συμβάσεων-Δ.Δ.Σ). 
Αρμόδιοι υπάλληλοι τηλεφωνικής επικοινωνίας οι κ.κ. Κυριάκης Μιχαήλ  & Κολοκυθάς  Αθανάσιος ,τηλ 2310-
478027,2310-478029, Fαχ 2310-478046, δ/νση 2° χλμ Θέρμης –Τριαδίου.
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