
  

 

         

                                                        Νάουςα, 09-09-2020 
                                                        Αρ. πρωτ.: 13864 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΚΕΝΣΡ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΜΑΘΙΑ 

ΔΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 

 

ΕΡΓΟ: 

 
 

"ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΣΟΤ 2020" 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  
Κ.Α.: 
CPV:  

Άρθρο 13 του Ν.2880/01 
02.30.7331.118 
45214210-5/45214220-8/ 
45214230-1 

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
 
74.000 € 

  

 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

  

Ο Διμαρχοσ Θρωικισ Πόλθσ Νάουςασ, προκθρφςςει τθν, με ςυνοπτικι διαδικαςία, επιλογι αναδόχου, με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, για τθν 

ανάκεςθ του ζργου: «Επιςκευή και ςυντήρηςη ςχολικών κτιρίων ζτουσ 2020» με προχπολογιςμό 74.000€ 

(δαπάνθ εργαςιϊν, με 18% Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%).  

Το ζργο κα εκτελεςτεί, ςφμφωνα με τθν με αρ. 16/2020, μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Διμου 

Νάουςασ με προκεςμία εκτζλεςθσ δϊδεκα (12) θμερολογιακοφσ μινεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ από 

τισ 14/09/2020 ςτθν ιςτοςελίδα www.naoussa.gr. Για να υποβάλουν προςφορά οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει 

να τυπϊςουν το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ από τθν θλεκτρονικι του μορφι. Πλιρθσ διακιρυξθ κα 

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου: www.naoussa.gr & ςτο ΚΘΜΔΘΣ http://www.eprocurement.gov.gr. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 2-10-2020, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ. ςτο Δθμαρχιακό 

Κατάςτθμα, οδόσ Δ. Βλάχου  30 και το ςφςτθμα υποβολισ των προςφορϊν είναι με ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ 

ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό (%) ςτον προχπολογιςμό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 125 του 

Ν. 4412/2016 (Α' 147).  

Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 2332029622 (κ. Παπαφιλίππου Αγγελάκθσ). 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον 

τομζα εκτζλεςθσ δθμοςίων ζργων ςτθν κατθγορία "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ" και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι προςφζροντεσ που 

είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωςη εγγραφήσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ, ςτην  Α1 τάξη και άνω, για 

ζργα κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή βεβαίωςη εγγραφήσ ςτα Νομαρχιακά Μητρώα για ζργα κατηγορίασ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι  ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

http://www.eprocurement.gov.gr/


  

προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α 

του ν. 4412/2016. 

Δθλϊνεται ρθτά ότι οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν ςτο Μζροσ IV του ΤΕΥΔ  μόνο τθν ενότθτα α. "Γενικι 

ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ" , για τθν προκαταρκτικι απόδειξθ εκπλιρωςθσ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ. 

 Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ΔΕΝ απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 6 μινεσ. 

Το ζργο θα χρηματοδοτηθεί από πιςτώςεισ του άρθρου 13 του Ν.2880/01 και ζχει περιλθφκεί ςτο Τεχνικό 

Πρόγραμμα και τον Προχπολογιςμό Διμου Νάουςασ 2020, με τισ, αρ. 406/2019 (ΑΔΑ: 9ΘΙΣΩΚ0-ΚΒΗ), αρ. 

51/2020 (ΑΔΑ:Ψ4Ι6ΩΚ0-7Κ7) και 68/2020 (689ΓΩΚ0-Χ93), αποφάςεισ του Δ.Σ. Νάουςασ. 

Προκαταβολι δεν κα χορθγθκεί. 

Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι. 

 

 

Ο Δήμαρχοσ Η.Π. Νάουςασ 
Μ.Ε.Δ. 

Η Γενική Γραμματζασ 
 
 
 

Εξαδακτφλου Παραςκευή 


