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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Θέρμης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την “προμήθεια
αδρανών υλικών” προϋπολογισμού 72.625,56€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την
υπογραφή της και για δεκαοκτώ (18) μήνες με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Η δαπάνη θα βαρύνει ίδιους πόρους του Δήμου Θέρμης.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 240/2021 απόφαση της Ο.Ε του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης ,που
βρίσκονται επί της οδού Σωτήρη Πέτρουλα 24, στη Θέρμη ,τηλ.2310-483400 ,NUTS :GR122, την
04/08/2021 ημέρα
Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του
διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 5 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 1.171,38€
(58.569,00*2%) χιλίων εκατό εβδομήντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών. Οι εγγυητικές επιστολές
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από
το Τ.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.Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι ήτοι επτά (7) μήνες από την επομένη
ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και αντίγραφα των τευχών του διαγωνισμού τις εργάσιμες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη , είτε από το γραφείο προμηθειών του
Δήμου Θέρμης που βρίσκεται στο 2ο χλμ Θέρμης - Τριαδίου , τηλ.2310 - 478029 και 2310 - 478018,
,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού
ηλεκτρονικού
αιτήματος
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
s.kolokythas@thermi.gov.gr
και
s.mantalis@thermi.gov.gr και κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης. Εναλλακτικά μπορούν να
παραλαμβάνονται τα τεύχη του διαγωνισμού από τον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θέρμης
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www.thermi.gov.gr στη διαδρομή: http://www.thermi.gov.gr/info/?cat=13 ,όπου υπάρχει ελεύθερη
πρόσβαση σε αυτά.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη, προκήρυξη, μελέτη θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής,
στη
διεύθυνση
(URL)
:
www.thermi.gov.gr
στη
διαδρομή:
http://www.thermi.gov.gr/info/?cat=13 το αργότερο μέχρι την 23/07/2021..
Ο δήμαρχος
Παπαδόπουλος Θεόδωρος

