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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

     ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ  

Μετά τον ανοικτό, ηλεκτρονικό  διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την παροχή
των εργασιών επισκευής  των οχημάτων του Δήμου Θηβαίων με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» με την υπ'αριθ.1278/15-9-2015
Διακήρυξη  του  Δημάρχου  Θηβαίων  και  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  ως
μερικώς  άγονο  (υπ΄  άριθ.428/15  Απόφαση  Οικονομικής  επιτροπής),  ο  Δήμος
Θηβαίων  θα  προσφύγει  στην  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  με  απευθείας
ανάθεση  από το  Δημοτικό Συμβούλιο για  τις  κατηγορίες  που  απέβη άγονος  ο
διαγωνισμός .
 Οι κατηγορίες είναι οι εξής:
1.Συνεργεία  που  ασχολούνται  με  την  επισκευή  και  συντήρηση  των  ηλεκτρικών
συστημάτων,  οργάνων και  συσκευών  και  γενικά  την ηλεκτρική  εγκατάσταση των
αυτοκινήτων
2. Συνεργεία που αναλαμβάνουν τοποθετήσεις, επισκευές και ρυθμίσεις ταχογράφων
και διάφορων άλλων συναφών οργάνων αυτοκινήτων
3.Συνεργεία που αναλαμβάνουν επισκευές και συντήρηση ελαστικών τροχών καθώς
και πώληση ελαστικών.
4. Καταστήματα ή συνεργεία τα οποία έχουν δικαίωμα πώλησης και τοποθέτησης
ελαστικών.
Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης  http://www.promitheus.gov.gr, του Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ. από την  15-2-
2016  μέχρι την καταληκτική ημερομηνία  19-2-2016και ώρα 15.00 πμ.
 Η ανάθεση θα γίνει με βάση τους όρους της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού.   
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Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, όπως υποβάλλουν την προσφορά
τους, σύμφωνα με τους όρους της  υπ΄ αριθ. 1278/15-9-2015 αρχικής Διακήρυξης
(Οικονομική Προσφορά, Τεχνική Προσφορά και τα δικαιολογητικά συμμετοχής) η
οποία είναι αναρτημένη στο site www  .  thiva  .  gr   Θηβαίων,  υπεύθυνη Κα Χαριζάνη
Σοφία, τηλ.2262350618, e-mail : sharizani  @  thiva  .  gr ή  thivapro  @  thiva  .  gr.
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