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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ
ΔΗΜO ΝΑΟΤΑ
Σ.Κ. 59200 ΝΑΟΤΑ
Πληροθορίες: Καρσπίδοσ .,.Λαπαβίηζας Γ.
Σηλέθωνο: 2332350367,2332350328
Fax : 2332024260
E-mail : karipidou@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr
Προκήρυξη δημόςιου ηλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ
με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά
βάςει τιμήσ για τον “καθαριςμό των κτιρίων του Δήμου Νάουςασ 2019-2020”.
O ΔΗΜΑΡΥΟ
Προκθρφςςει δθμόςιο θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ για τθν
υπθρεςία “καθαριςμόσ των κτιρίων του Δήμου Νάουςασ 2019-2020” για ζνα (1)
ζτοσ (12 μινεσ) , από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ
αξίασ 124.198,96 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ (100.160,45 άνευ ΦΠΑ).
Είδοσ Τπηρεςίασ: Κακαριότθτα
Σαξινόμηςη κατά CPV (κφριο αντικείμενο): 90911200-8
Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 02.00.6117.002 ςχετικι
πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 με ποςό 10.349,91
(01/12/2019-31/12/2019 του Φορζα και του αντίςτοιχου K.A. του ζτουσ 2020 με
ποςό 113.849,05 (01/01/2020-30/11/2020.)
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί θλεκτρονικά, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν Σρίηη 17/12/2019 και ώρα
16:00μ.μ.
Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν: η
Παραζκεσή 03/01/2020 και ώρα 16:00μ.μ.
Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Παραζκεσή 10 - 012020 και ώρα 11:00. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό παρζχεται ςε φυςικά ι
νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, ςυνεταιριςμοφσ, ενϊςεισ
προμθκευτϊν ι κοινοπραξίεσ αυτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, ςφμφωνα
με
τα
οριηόμενα
ςτθν
υπ'
αρικμ
22254/16-12-2019 διακιρυξθ. Οι ανωτζρω απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι
υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ
και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακι
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ ςχετικι διαδικαςία εγγραφισ.
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Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά. μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ διακιρυξθ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-52013) όπωσ ιςχφει και ςτο άρκρο 11 τθσ Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Κάκε προςφορά
αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει να ςυνοδεφεται από εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ υπζρ του Διμου Νάουςασ, φψουσ 1% τθσ ςυνολικισ κακαρισ
αξίασ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ). Ο
προςφζρων ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ, κα κλθκεί να κατακζςει προ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, υπζρ του Διμου Νάουςασ,
για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ προ
Φ.Π.Α. Το ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν
ιςτοςελίδα του Διμου Νάουςασ www.naoussa.gr, όπου παρζχεται ελεφκερθ,
άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ,κακϊσ και ςτθ Διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αρ ςυςτιματοσ 83193.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ
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