
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Θέρμη           23-07-2018
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                           Α.Π.                       26084  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
                                                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Θέρμης νομού Θεσσαλονίκης , έχοντας υπόψη α)την με αριθμό 257/2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας  β) την με αριθμό 280/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πραγματοποίησης της δαπάνης και την  αριθμό 398/2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης με α/α 15/2018 της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών,ψήφισης της σχετικής πίστωσης και έγκρισης των όρων διακήρυξης ,και την με αριθμό 
427/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε το σχέδιο των όρων διακήρυξης
που εγκρίθηκε με την με αριθμό 398/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει δημόσιο  
ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά,ανά ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης,  αποκλειστικά βάσει τιμής επί των 
τιμών του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, σύμφωνα με την μελέτη με α/α 15/2018
και σύμφωνα με τους όρους της με Α.Π. 26082/23-07-2018 διακήρυξης συνολικής αξίας  164.831,71€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους  του Δήμου και οι  συμβάσεις θα διαρκέσουν   από την 
υπογραφή τους  και για ένα (1) έτος ή μέχρι την εξάντληση αυτών αν αυτή επέλθει πριν το ένα (1) έτος.
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
07/08/2018 και ώρα 08.00:00. Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η
05/09/2018 και ώρα 15:00:00.            

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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή  μερίσματα  που  λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη πέραν της Ελληνικής, φέρουν επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.  
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 :
-Για την ομάδα Α (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) του προϋπολογισμού  , 1.115,53€(55.776,70*Χ2%)
-Για την ομάδα Β (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) του προϋπολογισμού ,      963,20€(48.160,00*Χ2%)
-Για την ομάδα Γ (ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ) του προϋπολογισμού   
73,21€(3.660,50*Χ2%)
-Για την ομάδα Δ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) του προϋπολογισμού  σε  326,27€(16.313,60*Χ2%)
-Για την ομάδα Ε (ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) του προϋπολογισμού  σε 
90,16€(4.508,00*Χ2%)
-Για την ομάδα ΣΤ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι ) του προϋπολογισμού 
σε 48,20€(2.410,00*Χ2%)
-Για την ομάδα Ζ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ ) του προϋπολογισμού  σε
42,00€(2.100,00*Χ2%)
Διάρκεια ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής είναι δέκα (10) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών με δικαίωμα παράτασης αυτής για έως και τρεις (3) μήνες με απλή έγγραφη 
ειδοποίηση πριν τη λήξη ισχύος της. 
Η Διακήρυξη και η  προκήρυξη θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Η  Διακήρυξη  ,η  προκήρυξη  και  η  μελέτη  θα  είναι  διαθέσιμες  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Θέρμης
(www.thermi.gov.gr) το αργότερο την 06/08/2018.
Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο την 06/08/2018.

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά  σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες ,μια (1) ημερήσια
τοπική του νομού Θεσσαλονίκης ,μια (1) εβδομαδιαία τοπική του νομού Θεσσαλονίκης 
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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