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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 2019

Ο Δήμος Θηβαίων διακηρύττει ότι, την 12η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των
ορίων  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα για το έργο με τίτλο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 2019» .
Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  πιστώσεις  του  τακτικού  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Θηβαίων  με  το  ποσό  των
292.097,18 € και είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και στον ΚΑΕ 30.7323.54.
Το έργο με τίτλο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 2019» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α)
κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 669,00 € (δαπάνη εργασιών) β) κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ,
με προϋπολογισμό  170.894,50 € (δαπάνη εργασιών)  γ)  κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ,  με προϋπολογισμό  2.026,95 €
(δαπάνη εργασιών) 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση την αρίθμ. 21/2020 μελέτη από την Τεχνική
Υπηρεσία  του  Δήμου  Θηβαίων,  ανέρχεται  στο  ποσό  των  235.562,24 ΕΥΡΩ (χωρίς  Φ.Π.Α.) και  στο  ποσό  των
292.097,18 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

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.  Αντίγραφα  της
διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται μέσω των συστημάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ καθώς και
από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θήβας: www.thiva.gr στην ενότητα (Προκηρύξεως – Διαγωνισμοί). 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Ελληνικό Τύπο και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με  την  Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ)  σε  τρίτες  χώρες  που δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση γ΄  της  παρούσας  παραγράφου  και  έχουν  συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ.
1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν  απαιτείται  από  τις  εν  λόγω  ενώσεις  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την  υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.712,00 ευρώ και ισχύ
τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  και  τριάντα  (30)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  δημοπράτησης,  δηλαδή  μέχρι
12/10/2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι  (6) μήνες.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων.
Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 12
/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
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Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3
του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  έως  και  την  01/03/2021  και
απαντώνται  αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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 ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο
τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο,  δεν  εξετάζονται.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Θήβα, 22/02/2021
Ο  Νόμιμος εκπρόσωπος ΔΘ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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