
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          Νάοςζα  27/8/2020 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ                                                                 Απ.ππυη.: 13088 

ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 

 ΓΗΜ. ΒΛΑΥΟΤ 30 (ΠΡΩΗΝ ΓΗΜΑΡΥΙΑ)Σ.Κ. 59200   ΝΑΟΤΑ 

Σηλέθυνο:  23323-50367, -50328,-50368 

Fax    :  2332024260      
 

 Πεπίλητη διακήπςξηρ δημόζιος ηλεκηπονικού ανοικηού διαγυνιζμού 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  ΝΑΟΤΑ 

 

Πξνθεξύζζεη δεκόζην ειεθηξνληθό αλνηθηό δηαγσληζκό γηα ηελ ππεξεζία «ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΟ .Μ.Α. ΝΑΟΤΑ ΣΟ  Κ.Δ.Α.Τ. ΝΕΟΥΩΡΟΤΔΑ KAI 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΤΠΟΛΛΕΙΜΜΑΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Κ.Δ.Α.Τ. ΝΕΟΥΩΡΟΤΔΑ 

ΣΟ  Υ.Τ.Σ.Α. ΜΑΤΡΟΡΑΥΗ» ζπλνιηθήο αμίαο 92.910,72 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (74.928,00€ 

άλεπ ΦΠΑ) όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ: (Α/Α  96515  ζςζη. ΔΗΓΗ ) 
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ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΟ .Μ.Α. ΝΑΟΤΑ ΣΟ  Κ.Γ.Α.Τ. ΝΔΟΥΩΡΟΤΓΑ     

Φοπέαρ  σπημαηοδόηηζηρ: Ειιεληθή Εηαηξεία Αμηνπνίεζεο – Αλαθύθισζεο Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.  Α.Ε.)   

Κ.Α. 02.20.6117.007 

 

1 
Μεηαθόξησζε, κεηαθνξά αλαθπθιώζηκσλ 

πιηθώλ θαη εθθόξησζε απηώλ 
1 ton 1.680,00 ton 35,00 €/ ton 58.800,00 

 

90512000-9 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΠΟΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΠΟ Κ.Γ.Α.Τ. ΝΔΟΥΩΡΟΤΓΑ Δ Υ.Τ.Σ.Α. ΜΑΤΡΟΡΑΥΗ 

Φοπέαρ  σπημαηοδόηηζηρ: Δήκνο Νάνπζαο 

Κ.Α. 02.20.6117.008 

2 

Μεηαθόξησζε, κεηαθνξά ππνιιείκκαηνο 

αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ θαη εθθόξησζε 

απηώλ 

1 ton 672,00 ton 24,00 €/ ton 16.128,00 

 

 

90512000-9 

ΤΝΟΛΟ ΑΝΕΤ Φ.Π.Α. 74.928,00  

Φ.Π.Α. 17.982,72  

ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. 92.910,72 €  

 

Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ηνπ έηνπο 2020 θαη  2021 ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο.  Δεκτζσ γίνονται 
προςφορζσ για το ςφνολο των υπηρεςιϊν τησ παροφςασ μελέτησ. Ελλιπείσ προςφορζσ που θα 
αναφζρονται ςε μζροσ των ποςοτήτων των υπηρεςιών  ή δεν προκφπτει με ςαφήνεια η προςφερόμενη τιμή 
θα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
Κριτήριο ανάθεςησ τησ Σφμβαςησ είναι η πλέον ςυμφέρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει τησ 
τιμήσ. 
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά ζηε Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε..Η.Δ.Η.. 
Ηκεξνκελία θαη ώξα έναπξηρ ππνβνιήο πξνζθνξώλ  Γεςηέπα 31/8/2020 και ώπα 8:00 π.μ. 

Καηαληκηική εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ ε  Σπίηη 15/9/2020 και ώπα 23:59 μ.μ. 

Η ειεθηξνληθή αποζθπάγιζη ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Γεςηέπα 21/9/2020 και ώπα 10.00 π.μ. 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό παξέρεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα  ζύκθσλα κε ην άξζξν 25,  

Ν.4412/2016. 

Οη αλσηέξσ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Ε..Η.Δ.Η..-Δηαδηθηπαθή 

πύιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζώληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

Οη πξνζθνξέο ζα  πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ύςνπο 749,28 € ε νπνία ζα 

πξέπεη να ιζσύει ηοςλάσιζηον 240 ημέπερ. Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ζα θιεζεί λα 

θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ππέξ ηνπ Δήκνπ πνζό πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν Φ.Π.Α. (άξζξν 4.1 ηεο δηαθήξπμεο). Η διάπκεια 

ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε 14 μήνερ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. O σπόνορ ιζσύορ ηεο 

πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε   210  ημέπερ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΙΚ2ΩΚ0-8ΕΔ



Σν ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην www.naoussa.gr, ζηελ δηαδξνκή : 

Δπικαιπόηηηα –Πποκηπύξειρ , όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξόζβαζε από ηελ εκεξνκελία 

αλάξηεζήο ηνπο, θαζώο θαη ζηε Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ Ε..Η.ΔΗ.. 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ Η.Π.  ΝΑΟΤΑ 

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΑΔΑ: 6ΙΚ2ΩΚ0-8ΕΔ
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