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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Θέρμης νομού Θεσσαλονίκης , έχοντας υπόψη α)την με αριθμό  2500/33143/20-09-2018 απόφαση 
Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία έγινε η έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και η ψήφιση της 
σχετικής πίστωσης για το 2018 και η έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη  2019 και 2020.(Σχετική Π.Α.Υ  η 
642/2018 ,σχετική Α.Α.Υ.  η 642/2018) και  την με αριθμό 606/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης  με α/α  07/2018 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 οχημάτων ,μηχανημάτων έργου και αγροτικών 
μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για τα έτη 2018-2019-2020», σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με α/α 07/2018 και σύμφωνα με τους όρους της με Α.Π. 42564/16-11-2018 διακήρυξης 
συνολικής αξίας  1.866.782,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους  του Δήμου και η σύμβαση  θα  έχει διάρκεια από την υπογραφή της και
έως την 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης αυτής κατά έξι (6) 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 26/11/2018 και
ώρα 08.00:00. Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η  27/12/2018 και ώρα 15:00:00
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του προϋπολογισμού για τον οποίο κατατίθεται προσφορά  και 
ορίζεται για την ομάδα 1 του προϋπολογισμού  , στις 4.627,11€   (231.355,49Χ2%), για την ομάδα 2 του 
προϋπολογισμού  , στις 12.564,90 € (628.244,94Χ2%) ,για την ομάδα 3 του προϋπολογισμού  , στις 5.676,31€   
(283.815,46Χ2%), για την ομάδα 4 του προϋπολογισμού  , στα 1.611,07€   (80.553,50Χ2%) ,για την ομάδα 5 του 
προϋπολογισμού  , στα  283,62€     (14.181,00Χ2%), για την ομάδα 6 του προϋπολογισμού  , στα 159,40€      
(7.970,00Χ2%), για την ομάδα 7Α του προϋπολογισμού  , στις 4.839,38€  (241.969,00Χ2%) και για την ομάδα  7Β&Γ του 
προϋπολογισμού  , στα 347,60€  (17.380,00Χ2%)
Για οποίον συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των   
30.109,39€  (1.505.469,38Χ2%).
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 δεκατρείς (13)  μήνες  από την επομένη ημέρα της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών (27/12/2018) , άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
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 η  16/11/2018.
Η Διακήρυξη  θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης  (www.thermi.gov.gr) το αργότερο από την 
26/11/2018.Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ   
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά  σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές του νομού Θεσσαλονίκης  και μια (1) 
εβδομαδιαία τοπική του νομού Θεσσαλονίκης 
Αρμόδιος υπάλληλος τηλεφωνικής επικοινωνίας ο κ. Κυριάκης Μιχαήλ  ,τηλ 2310-478027,2310-478029, Fαχ 2310-478046, δ/
νση 2° χλμ Θέρμης –Τριαδίου.
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