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  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: 

 

Προκηρύσσει  ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχων 

εκτέλεσης των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Θηβαίων καθώς επίσης της προμήθειας των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών , για χρονικό διάστημα δύο έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4412/2016 & την υπ' αριθ. 2460/20  διακήρυξη του Δημάρχου Θηβαίων 

 (ΑΔΑΜ :20PROC007727569) .  

 Το σύνολο του προϋπολογισμού  ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα πέντε  χιλιάδες, 

τετρακοσίων ογδόντα τριών  ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   435.483,87€ συν Φ.Π.Α. 

24% , συνολικός προϋπολογισμός 540.000,00 € .  

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Κύπρου 3 

Ταχ.Κωδ.: 32200 

Τηλ.: 2262350600 

Telefax: 22620-27628 

E-mail: sharizani@thiva.gr 

Ιστοσελίδα:thiva.gr 

Κωδικός NUTS: EL641 

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

υπάρχει   στην  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus .gov.gr, 

στον δικτυακό τόπο του Δήμου Θηβαίων στη διεύθυνση www.thiva .gr,  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: 1) CPV 50110000-9 Συντήρηση & επισκευή οχημάτων 

                              2) CPV 34330000-9 Προμήθεια ανταλλακτικών 

                              3) CPV 34350000-5  Προμήθεια ελαστικών 

                            

4.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η   επισκευή 

και συντήρηση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου καθώς επίσης και η 

προμήθεια των  ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν. 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

6. Χρόνος   εκτέλεσης προμήθειας: 24 μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: α) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην διακήρυξη. 

β) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. 

8. Υποδιαίρεση σε κατηγορίες:   Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος ανάδοχος θα μπορεί 

να δώσει προσφορά για μια ή περισσότερες κατηγορίες που  αναφέρονται στην μελέτη 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αρκεί να διαθέτει τα απαραίτητα πτυχία για την 

άσκηση των συγκεκριμένων εργασιών, καθώς και οι απαιτούμενες άδειες λειτουργίας  

των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει άδεια για την πώληση των 

αντίστοιχων ανταλλακτικών. 

 9. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η μεγαλύτερη μέση έκπτωση  η οποία ορίζεται από 

τον εξής  τύπο:  

ΜΕΣΗ  ΕΚΠΤΩΣΗ  = [(α  x 55%)  +  (β  x  45  %)]  Όπου : 

* ποσοστιαία έκπτωση (α) επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της 

τιμής της χρέωσης ανά ώρα, η οποία ορίζεται από την υπηρεσία στα σαράντα ευρώ (40 

€), για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  επισκευής  και  συντήρησης της  συγκεκριμένης 

κατηγορίας  που  συμμετέχουν,  όπως  αυτές  περιγράφονται  στην  μελέτη αλλά  και  

για  όποιες  δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως 

απαιτηθεί η εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

* ποσοστιαία έκπτωση (β) επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της 

αξίας των τιμών των ανταλλακτικών των εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων των 

επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για 



  

τις εργασίες επισκευής  και  συντήρησης  της συγκεκριμένης κατηγορίας  που  

συμμετέχουν 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι για την κατηγορία «Πλυντήρια αυτοκινήτων» θα καταθέσουν 

αναλυτική οικονομική προσφορά με την έκπτωση που δίνουν ανά κατηγορία οχήματος. 

Ανάδοχος θα ανακηρύσσεται αυτός που θα έχει προσφέρει τη μεγαλύτερο μέσο όρο 

των ποσοστών έκπτωσης του συνόλου των οχημάτων (που αφορούν την πλύση και 

απολύμανση). 

10. Παραλαβή 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. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι   

Πέμπτη 3/12/2020 και η ώρα έναρξης 11.00 π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής 

προσφορών είναι η  Παρασκευή 15/1/2021 και η ώρα λήξης 15.00 μ.μ. Μετά τη λήξη 

της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, 

ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.  

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

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

του διαγωνισμού. 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον  δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 

2019και 2020. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.10.6263.01, 20.6263.01,30.6263.01, 

30.6264.01,35.6263.01 του προϋπολογισμού του Δήμου. Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται ιδίους πόρους και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης με α/α 272/20 

14. Δημοσιεύσεις:  Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε  

Συστημικό Αριθμό : 100724. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : http: w.w.w.thiva.gr 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
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