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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Θέρμης προκηρύσσει  ενιαίο  Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  για την ανάδειξη
μειοδότη, για «Εργασίες συντήρησης    και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων έργου και  αγροτικών μηχανημάτων
του Δήμου»,   
Μειοδότης θα αναδειχτεί όποιος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά εργατοώρα (χωρίς το Φ.Π.Α.) για την κάθε
μία από τις τρεις (3) Ομάδες (1η,2η,3η). Για την 4η ομάδα όποιος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (χωρίς το Φ.Π.Α.)
για  το  σύνολο  των εργασιών της  ομάδας.  Σε περίπτωση που δύο (2)  ή  περισσότερες  προσφορές  είναι  ίδιες
ακριβώς, θα διενεργείται κλήρωση σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 
Η  κατάθεση προσφορών γίνεται  ανά  Ομάδα και επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών για μια  ή περισσότερες
Ομάδες  ή και για το σύνολο των Ομάδων αλλά όχι για μέρος Ομάδας  .  
Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται   από την υπογραφή της και για δύο (2) έτη. 
Εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί να παραταθεί πριν τη λήξη της για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών μετά τη λήξη
αυτής και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  Οι προδιαγραφές της μελέτης με αριθ. 69/2020 και οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 337/2020
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.
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  06  /  11  /2020  ,   ημέρα  Παρασκευή και ώρα 08:00 .
 Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η    10  /  12  /20  20   κ  αι ώρα 15:00  
 Το ποσό εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της προεκτιμώμενης από την υπηρεσία δαπάνης,
εκτός ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης είναι:    
 Ομάδα 1, του προϋπολογισμού,στα 8.391,6€   (419.580€Χ2%)         
Ομάδα 2, του προϋπολογισμού,στα 520,20€   (26.010€Χ2%)
Ομάδα 3, του προϋπολογισμού,στα 621,60€   (31.080€Χ2%)
Ομάδα 4, του προϋπολογισμού,στα 263,44€   (13.172€Χ2%)
 Για οποιον συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των   
9.796,84€  (489.842Χ2%).
Για όσους συμμετέχουν σε περισσότερες της μίας ομάδας μπορούν να καταθέτουν μια εγγυητική συμμετοχής που 
θα ισούται με το ποσό που απαιτείται για τις επί μέρους ομάδες, αναφέροντας στο σώμα της εγγυητικής τις ομάδες
για τις οποίες καταθέτουν προσφορά.
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  επτά (07) μήνες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τον  προσφέροντα  να  παρατείνει,  πριν  τη  λήξη  τους,  τη  διάρκεια  ισχύος  της
προσφοράς και  της  εγγύησης συμμετοχής.  Οι εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  από πιστωτικά  ιδρύματα  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
Ε.Τ.Α.Α. - 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.
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 Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης  (www.thermi.gov.gr)
τουλάχιστον από την    05  /11  /20  20   και  υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά.

 Στοιχεία της διακήρυξης  απεστάλησαν  στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  την  30/10/2020.
 Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί  μία (1)  φορά   σε  δύο (2)  ημερήσιες  τοπικές   και  μια (1)

εβδομαδιαία τοπική του νομού Θεσσαλονίκης .
 Η διακήρυξη  θα αναρτηθεί  στο ΕΣΗΔΗΣ , το αργότερο μέχρι την   05  /11  /20  20  .  

Αρμόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ. Μανταλής Σταύρος &  Κολοκυθάς Αθανάσιος  2310-478018 , 2310-478029.
       Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης  διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και  τυχόν επαναληπτικών,      

βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία. Σε περίπτωση άρνησής του να τις 
καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του δήμου η εγγύηση συμμετοχής. Το κόστος ανά  
διαγωνισμό ανέρχεται σε περίπου 750,00€

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
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