
  

         

                                                        Νάουςα, 14-09-2020 
                                                        Αρ. πρωτ.: 14112  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΚΕΝΣΡ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΜΑΘΙΑ 

ΔΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 

 

ΕΡΓΟ: 

 
 

"ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤ Η.Π. ΝΑΟΤΑ ΕΣΟΤ 2020" 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  
Κ.Α.: 
CPV:  

ΠΔΕ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑ 
02.30.7331.117 
45200000-9 

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
 
74.000 € 

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

  

Ο Δόμαρχοσ Ηρωικόσ Πόλησ Νϊουςασ, προκηρύςςει την, με ςυνοπτικό διαδικαςύα, επιλογό αναδόχου, με 

κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ, για 

την ανϊθεςη του  ϋργου: «υντήρηςη δημοτικών κτιρίων Δήμου Η.Π.  Νάουςασ έτουσ 2020» με 

προώπολογιςμό 74.000€ (δαπϊνη εργαςιών, με 18% Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%).  

Το ϋργο θα εκτελεςτεύ, ςύμφωνα με την με αρ. 18/2020, μελϋτη τησ Διεύθυνςησ Τεχνικών Υπηρεςιών 

Δόμου Νϊουςασ με προθεςμύα εκτϋλεςησ δώδεκα (12) ημερολογιακούσ μόνεσ από την ημϋρα υπογραφόσ 

τησ ςύμβαςησ. 

Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ 

από τισ 15/09/2020 ςτην ιςτοςελύδα www.naoussa.gr. Για να υποβϊλουν προςφορϊ οι ενδιαφερόμενοι 

θα πρϋπει να τυπώςουν το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ από την ηλεκτρονικό του μορφό. Πλόρησ 

διακόρυξη θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου : www.naoussa.gr & ςτο ΚΗΜΔΗΣ 

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

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ςτισ 6-10-2020, ημϋρα Σρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ςτο Δημαρχιακό 

Κατϊςτημα, οδόσ Δ. Βλϊχου 30 και το ςύςτημα υποβολόσ των προςφορών εύναι με ενιαύο ποςοςτό 

ϋκπτωςησ ςε ακϋραιεσ μονϊδεσ επύ τοισ εκατό (%) ςτον προώπολογιςμό, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του 

ϊρθρου 125 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).  

Πληροφορύεσ ςτο τηλϋφωνο 2332029622 (κ. Παπαφιλύππου Αγγελϊκησ). 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται ςτον 

τομϋα εκτϋλεςησ δημοςύων ϋργων ςτην κατηγορύα "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ" και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 

β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 

ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την 

Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω Συμφωνύασ, καθώσ και 

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει 

διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.  

Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι προςφϋροντεσ 

που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαίωςη εγγραφήσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ, ςτην  Α1 τάξη 

και άνω, για έργα κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή την βεβαίωςη εγγραφήσ ςτα Νομαρχιακά Μητρώα 

για έργα κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη 

τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο 

Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

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


  

Δηλώνεται ρητϊ πωσ οι οικονομικού φορεύσ ςυμπληρώνουν ςτο Μϋροσ IV του ΤΕΥΔ  μόνο την ενότητα α. 

"Γενικό ϋνδειξη για όλα τα κριτόρια επιλογόσ" , για την προκαταρκτικό απόδειξη εκπλόρωςησ όλων των 

απαιτούμενων κριτηρύων επιλογόσ. 

Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό ΔΕΝ απαιτεύται η κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ.  

Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι 6 μόνεσ. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το  ΠΔΕ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑ και ϋχει περιληφθεύ ςτο Τεχνικό Πρόγραμμα 

και τον Προώπολογιςμό Δόμου Νϊουςασ 2020, με τισ, αρ. 406/2019 (ΑΔΑ: 9ΘΙΣΩΚ0-ΚΒΖ) και 51/2020 

(ΑΔΑ:Ψ4Ι6ΩΚ0-7Κ7), αποφϊςεισ του Δ.Σ. Νϊουςασ. 

Προκαταβολό δεν θα χορηγηθεύ. 

Το αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Οικονομικό Επιτροπό. 

 

 

 

Ο Δήμαρχοσ Η.Π. Νάουςασ 
Μ.Ε.Δ. 

Η Γενική Γραμματεάσ 
 
 

Εξαδακτύλου Παραςκευή 


