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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Θέρμης προκηρύσσει    Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  για την «Προμήθεια Μικροϋλικών, 
Μικροεργαλείων  και  Aναλωσίμων»,  με κριτήριο κατακύρωσης,  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά Ομάδα ειδών του προϋπολογισμού της μελέτης  με α/α 4/2023  της Δ/νσης  
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών και Διαδικασιών Αναθέσεων του Δήμου.  
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: «ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας», εκτιμώμενης αξίας 
64.633,70€ πλέον ΦΠΑ 24%.  ΟΜΑΔΑ 2: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ  Δ/νσης  Ανάπτυξης , Προγραμματισμού και Πληροφορικής », 
εκτιμώμενης αξίας 2.539,00 πλέον ΦΠΑ 24%.

Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς ανά ομάδα αλλά όχι για μέρος ομάδας. 

 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Όλες οι προσφορές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης 
και των παραρτημάτων αυτής.Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 83.294,15€ συμπ/νου 
Φ.Π.Α.24%  (CPV): 44510000-8 «Εργαλεία»

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί αντίστοιχα από ίδιους πόρους και  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου. 
Η διάρκεια της σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 1, ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία με ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης την ημερομηνία ανάρτησης της 
υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 7 του Ν.4412/2016.

Η διάρκεια της σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 2, ορίζεται σε 60 ημέρες με ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος 
εκτέλεσης της σύμβασης την ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 7 του Ν.4412/2016.

               Ο  Δήμος δεν δεσμεύεται να εξαντλήσει το συμβατικό αντικείμενο.   Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ   
74/2023  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης.

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.

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η  20/03/2023  και ώρα 15:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και 
τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.            
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για την ΟΜΑΔΑ 1 -  ποσού χιλίων διακοσίων 
ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (1.292,67€) (64.633,70 * 2%) και για την ΟΜΑΔΑ 2 - ποσού πενήντα 
ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (50,78€) (2.539,00 * 2%) 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.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 για δεκατρείς (13) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να 
ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Τα έγγραφα της σύμβασης της  Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  185014  και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της  Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 

Περίληψη της 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 καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   
www.thermi.gov.gr στη διαδρομή: http://www.thermi.gov.gr/info/?cat=13

  Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης (www.promitheus.gov.gr).
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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