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Πεξίιεςε δηαθήξπμεο δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 

    Ο Γήκνο Νάνπζαο    πξνθεξχζζεη δηεζλή αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ – κέζσ ΔΗΓΗ- άλσ ησλ νξίσλ,  κε 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  ηελ προμήθεια ενόσ πολυμορφικοφ/πολυλειτουργικοφ οχήματοσ που θα φζρει υδραυλικό 
επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλή κλαδζματοσ και μία κεφαλή χορτοκοπήσ  

Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ- ΔΙΓΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Δ.Π. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  , Κσδ. ΑΔΠ 0081.  Η δαπάλε γηα ηελ ελ 

ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. : : 02.64.7131.001 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ 

Φνξέα. Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (αξηζ. ελάξηζ. 

Έξγνπ : 2019ΔΠ00810080) 

Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην έξγν ηεο Πξάμεο : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΦΤΣΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ» ε 

νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020» κε βάζε ηελ Απφθαζε Έληαμεο κε αξ. 

πξση. 2441/ 06-05-2019 ηεο ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Δ.Π. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ θαη 

ηελ κε αξ.6061/12-11-2020 ηξνπνπνίεζή ηεο θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5041785. Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε - Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) Κσδηθφο ΟΠ: 5041785 ,θαη απφ εζληθνχο 

πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ  

Πεξηγξαθή είδνπο Σεκ. 

Σηκή 

ρσξίο 

ΦΠΑ € 

ύλνιν € 

ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΚΟ/ΠΟΛΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΟΥΗΜΑ ΜΔ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΔΠΔΚΣΔΙΝΟΜΔΝΟ  

ΒΡΑΥΙΟΝΑ ΜΔ ΚΔΦΑΛΗ ΚΛΑΓΔΜΑΣΟ ΚΑΙ ΚΔΦΑΛΗ ΥΟΡΣΟΚΟΠΗ 
1 

250.000,00 250.000,00 

πλνιηθό Πξνεθηηκώκελν Κόζηνο Έξγνπ (ρσξίο ΦΠΑ) 250.000,00 

ΦΠΑ (24%) 60.000,00 

πλνιηθό Πξνεθηηκώκελν Κόζηνο Έξγνπ 310.000,00 

Γηαδηθαζία πνπ επειέγε –Κξηηήξην θαηαθύξσζεο Γεκφζηα δηεζλή αλνηθηή δηαδηθαζία άλσ ησλ νξίσλ κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή.  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη θαη ηνπ Ν.4782/2021. 

Υξνλνδηάγξακκα Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη 10 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο.   

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξάο Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 

δέθα (10) κελψλ απφ ηελ αλαθεξφκελε εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Γηάζεζε ησλ έγγξαθσλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνύ: 1) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, 

άκεζε & δσξεάλ πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov. ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. Κάζε είδνπο επηθνηλσλία 

θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. – α/α 

ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ γηα ηνλ δηαγσληζκό: 132208 

2)Διεχζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο δηαηίζεληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή  ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ http://www.naoussa.gr, ζηελ δηαδξνκή : Δπηθαηξφηεηα –Πξνθεξχμεηο. 

3) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο: Γξ. Πξνκεζεηψλ: Αδακίδνπ Οιπκπία, Λαπαβίηζαο Γεψξγηνο, ηειέθσλν: 23323-50367,- 50328.    

 

http://www.naoussa.gr/
ΑΔΑ: 66Λ0ΩΚ0-ΩΧΛ



   Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠΣ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084 
3) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο: Γξ. Πξνκεζεηψλ: Αδακίδνπ Οιπκπία, Λαπαβίηζαο Γεψξγηνο, ηειέθσλν: 23323-50367,- 50328.    

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ  

1. θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:  

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ 

ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο  

Οη αλσηέξσ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Η.Γ.Η..-Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζψληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

 Υξόλνο, ηόπνο θαη γιώζζα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο: 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ (www.eprocurement .gov.gr) , κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη 

ε παξνχζα, ζηελ Διιεληθή Γιώζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 

36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Τετνικές λεπηομέρειες και διαδικαζίες λειηοσργίας ηοσ Εθνικού 

Σσζηήμαηος Ηλεκηρονικών Δημοζίων Σσμβάζεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. 

Ηκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ε 18/5/2021, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 16:00 κ.κ.. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ε 17/6/2021  θαη ώξα 16:00 κ.κ. 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ Πέκηε 24/6/2021  θαη ώξα  10:30 π.κ. 

 Δγγπήζεηο  
πκκεηνρήο: χςνπο 1% ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ππέξ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, γηα 

θάζε Οκάδα γηα ηελ νπνία θαηαηίζεηαη πξνζθνξά (άξζξν  2.2.2.1  ηεο δηαθήξπμεο). Η εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ 

ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε. 
 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο: Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, θαηαζέηεη πξν ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ππέξ ηνπ Γήκνπ, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

Δγγχεζε πξνθαηαβνιήο πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο 

θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιήο (δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο) έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη πνζνζηνχ 20 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ρσξίο Φ.Π.Α 

Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο: Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο θαη πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ θαη ηελ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ν πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιεη εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 δ) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.000€. 

Οη πξνζθέξνληεο ζχκθσλα κε ην  άξζξν 360 ηνπ Ν.4412/2016 έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

     Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ : 12/5/2021.   

                                                                     

                                                                                        Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ  ΝΑΟΤΑ 

 

  

       ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 

 

 

 
Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠΣ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084) 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 66Λ0ΩΚ0-ΩΧΛ
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