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                                                                 Πεπίληψη  

Διακήπςξηρ δημόζιος ηλεκηπονικού ανοικηού διαγωνιζμού 

                  Ππομήθειαρ   κάδων αποππιμμάηων   

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  ΝΑΟΤΑ 
Πξνθεξχζζεη δεκφζην ειεθηξνληθφ αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 

ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα  ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  

α/

α 

Κσδηθφο 

CPV 

Πεξηγξαθή Σεκάρη

α 

Δλδεηθηηθή 

ηηκή /ηεκάρην 

πλνιηθή ηηκή  

Α 39224340-3 Πξνκήζεηα 

ηξνρήιαησλ 

πιαζηηθψλ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο 1100 

ιίηξσλ έθαζηνο 

604 220,00 132.880,00 

Β 39224340-3 Πξνκήζεηα 

ηξνρήιαησλ 

κεηαιιηθψλ  θάδσλ 

απνξξηκκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο 1100 

ιίηξσλ έθαζηνο 

434 289,00 125.426,00 

Γ 39224340-3 Πξνκήζεηα 

ηξνρήιαησλ 

πιαζηηθψλ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο 240 

ιίηξσλ έθαζηνο 

73 40,00 2.920,00 

Γ 39224340-3 Πξνκήζεηα 

επίζηπισλ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ 

(θαιαζηψλ) γηα 

πιαηείεο, παηδηθέο 

ραξέο, 

θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο 

17 238,00 4.046,00 

    ΤΝΟΛΟ  265.272,00 

    ΦΠΑ  23% 61.012,56 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

326.284,56 
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Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνππνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2016   Κ.Α.Δ. 02.20.7135.007 απφ ΑΣΑ –Σ.Π.2016. 

 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο νξίδεηαη,  ε  ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο 

πξνκήζεηαο(ηηρ κάθε ομάδαρ ηηρ ππομήθειαρ). Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα κία ή γηα πεξηζζφηεξεο νκάδεο ησλ 

πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά ζηε Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ..Η.Γ.Η..  

Ηκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΗΓΗ  ε   24 -3-2016 . 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ηην Δεςηέπα  9 Μαίος    2016  

και ώπα 15.00μμ.  

 Η ηλεκηπονική αποζθπάγιζη ηων πποζθοπών θα γίνει ηην  Παπαζκεςή  13-5-2016  και 

ώπα 10:30 π.μ. 
 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ παξέρεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ζπλεηαηξηζκνχο, ελψζεηο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίεο απηψλ 

πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 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. 

 Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, χςνπο 1% ηεο 

πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην ΦΠΑ (ην χςνο σλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά  ζην αξζξν  7  ηεο δηαθήξπμεο)  

Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 7  κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. απφ ηελ εκέξα 

ηεο  πξσηνθφιιεζήο ηεο, ή/θαη  κέρξη εμαληιήζεσο ησλ ππφ πξνκήζεηα πνζνηήησλ γηα ηελ 

νκάδα  Α θαη Β, γηα ηελ νκάδα Γ θαη Γ νξίδεηαη ζε  2 κήλεο.  

 Ο πξνκεζεπηήο ή νη πξνκεζεπηέο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ζα θιεζνχλ λα 

θαηαζέζνπλ πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ππέξ ηνπ Γήκνπ 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην 

Φ.Π.Α.  

 Ημεπομηνία αποζηολήρ πεπίληψηρ ηηρ πποκήπςξηρ για δημοζίεςζη 

     Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ είλαη ε   17/3./2016 

Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο  ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο είλαη ε  21-3-2016 

  Σν ζχλνιν ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην www naoussa.gr, 

φπνπ παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, θαζψο θαη ζηε Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Δ..Η.ΓΗ..  

  

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

 

 

 

ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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