
  

 
 
 

               
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
        ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                            
        ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                                             
              * * * * * * *                                                            
                                                                                           Θήβα, 04/9/2020 

                                                                        Αριθ. Πρωτ.15071 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

Προκηρύσει διεθνή ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής,για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια οχημάτων, μηχανολογικού 

εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου με προϋπολογισμό 666.500,00  € συν ΦΠΑ 

24%, συνολική αξία 826.460,00 €    σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 & την 

υπάριθ.  1670/20 διακήρυξη του Δημάρχου Θηβαίων (ΑΔΑΜ: 20PROC007283611) 

  1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: ΚΥΠΡΟΥ 3 

Ταχ.Κωδ.:32200 

Τηλ.:2262350619 

Telefax:2262027628 

E-mail: sharizani@thiva.gr 

Ιστοσελίδα:www.thiva.gr 

Κωδικός NUTS: EL641 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

υπάρχει   είτε μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr,είτε στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θήβας στη διεύθυνση 

www.thiva.gr, όπου θα αναρτηθεί, καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

κάνοντας αναζήτηση με βάση τον Α. Δ. Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να 





  

λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

3. Κωδικοί CPV: 34144512-0,3414431-8,34921100-0,34144000-8,34134000-5,34142000-4, 

34136000-9,34110000-1,34113100-3 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας : EL641 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια  οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού 

και μηχανημάτων έργου. 

6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

7. Υποβολή προσφορών: : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ημέρομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 

Πέμπτη  17/9/2020 και η ώρα έναρξης 10.00 π.μ.. Ημέρα λήξης υποβολής προσφορών 

είναι η Δευτέρα 19/10/2020 και η ώρα λήξης 15.00 μ.μ.  

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 

τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (12)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

10. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμμετέχει  στην  παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά, είτε για το σύνολο των υπό 

προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά ανά είδος  στο σύνολό τους. 

11. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από α) Τακτικά έσοδα –

ανταποδοτικά  του  Δήμου Θηβαίων &  β) Επιχορήγηση από πυροπροστασία. Η αναγκαία   

δέσμευση έγινε με την υπ΄αριθ.:218/20  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:ΩΥΒ7ΩΡΜ-9Ψ2) 

12.  Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 

διακήρυξη. 

2.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. 

13. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) 

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 

Τηλέφωνο : +30 2132141216 

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 





  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του 

Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα 

(Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»  

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο 

ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου thiva.gr & περίληψη αυτού στον 

Ελληνικό Τύπο.  

 
       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΗΒΑΙΩΝ 

 
 
 

                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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