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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Θέρμης νομού Θεσσαλονίκης , έχοντας υπόψη α)την με αριθμό 139/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας υλικών ,β) την με αριθμό 288/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
για έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης γ) την με αριθμό  294/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης  με α/α  05/2017 της Δ/νσης  Ανακύκλωσης και Καθαριότητας για την  έγκριση 
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 επί του προϋπολογισμού της μελέτης, για την προμήθεια «ανταλλακτικών βουρτσών για αυτοκινούμενα 
σάρωθρα», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με α/α 05/2017 και σύμφωνα με τους όρους της με Α.Π. 
14584/08-05-2017 διακήρυξης συνολικής αξίας  29.853,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους  του Δήμου και η σύμβαση  θα  έχει διάρκεια έως την 31/12/2017 με 
πιθανή ημερομηνία έναρξης την 31/07/2017.
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  16/05/2017
και ώρα 08.00:00. Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η  19/06/2017 και ώρα
17:00:00             
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται ,για την ομάδα 1 το ποσό των 332,10€ (16.605,00*2%)  και για την 
ομάδα 2 το ποσό των 149,40€ (7.470,00€*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.
Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς για το σύνολο των τμημάτων η εγγυητική συμμετοχής ανέρχεται σε  481,50€ 
(24.075,00€*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 
10/05/2017.
Η Διακήρυξη  θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης  (www.thermi.gov.gr) το αργότερο την 15/05/2017.
Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο την 16/05/2017. 
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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