
  

 
           

 

Νάουςα 17-1-2019  
Αρ. Πρωτ. :650 

  

                                                         Ο Δήμαρχοσ Ηρωικήσ Πόλησ Νάουςασ 

προκηρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτήριο κατακφρωςησ την 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής για την «Παροχή υπηρεςιών ςυμβοφλου για την εκπόνηςη του Σχεδίου Βιώςιμησ Αςτικήσ 
Κινητικότητασ του Δήμου Ηρωικήσ πόλησ Νάουςασ» 

 Ενδεικτικοφ  προχπολογιςμοφ  39.944,91  ευρώ με το Φ.Π.Α(32.213,64  € + 7.731,27 € Φ.Π.Α. 24%). 

1. Αναθζτουςα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίασ: 
Αναθζτουςα αρχή: ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ 
Οδόσ: Δημαρχίασ  30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τηλ.: 2332350367,2332350328. 2332350330  fax: 2332024260, 
E-mail vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr Ιςτοςελίδα: www.naoussa.gr 
2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςη και δωρεάν πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ ςτη διεφθυνςη 
διαδικτφου www.naoussa.gr (ςτο ςφνδεςμο Προςκλήςεισ – Προκηρφξεισ). 
3. Κωδικόσ CPV: 73220000-0, 79415200-8  
4 .Προςφορζσ: Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο του προχπολογιςμοφ 
5. Χρόνοσ παράδοςησ υπηρεςιών: 12  μήνεσ. 
6. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ: 1. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτη διαδικαςία ςφναψησ τησ παροφςασ 
ςφμβαςησ ζχουν φυςικά ή νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςη ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλη 
αυτϊν, που είναι εγκατεςτημζνα :α) ςε κράτοσ-μζλοσ τησ Ζνωςησ, β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό 
που η υπό ανάθεςη δημόςια ςφμβαςη καλφπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 
ςημειϊςεισ του ςχετικοφ με την Ζνωςη Προςαρτήματοσ I τησ ωσ άνω Συμφωνίασ, καθϊσ και δ) ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτην περίπτωςη γϋ τησ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ή πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με την Ζνωςη ςε θζματα διαδικαςιϊν ανάθεςησ δημοςίων 
ςυμβάςεων. 2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθοφν ςυγκεκριμζνη νομική μορφή για την υποβολή 
προςφοράσ.  3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολήσ προςφοράσ από ζνωςη οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλη 
τησ ευθφνονται ζναντι τησ αναθζτουςασ αρχήσ αλληλζγγυα και εισ ολόκληρον. 
7. Παραλαβή προςφορών: ημερομηνία λήξησ προθεςμίασ παραλαβήσ προςφορϊν: 30-1-2019,  ημζρα  
Τετάρτη. Ώρα ζναρξησ υποβολήσ προςφορϊν :10:30  π.μ. - Ώρα λήξησ :11:00 π.μ.. Ο διαγωνιςμόσ θα 
διενεργηθεί ςτην Αίθουςα Συνεδριάςεων Δημοτικοφ Συμβουλίου, ςτον 2ο όροφο του Δημαρχιακοφ 
καταςτήματοσ του Δήμου Η.Π. Νάουςασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη 
τησ παραλαβήσ προςφορϊν θα ξεκινήςει η διαδικαςία αποςφράγιςησ, ενϊπιον τησ Επιτροπήσ 
διαγωνιςμοφ. 
8. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: 180  ημζρεσ  από την  επόμενη τησ διενζργειασ του  διαγωνιςμοφ. 
9. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελληνική 
10. Χρηματοδότηςη: Φορζασ χρηματοδότηςησ τησ παροφςασ ςφμβαςησ είναι πρόγραμμα του 
Πράςινου Ταμείου  «Λοιπζσ δράςεισ  περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου  2016» και συγκεκριμένα για τον 
Αξονα Προτεραιότητας  4 « Αςτικι βιώςιμθ  κινθτικότθτα» για το έτος  2016. Η δαπάνη για την εν 
λόγω ςφμβαςη βαρφνει την με Κ.Α. : 02.30.6117.015  ςχετική πίςτωςη του προχπολογιςμοφ. 
11. Δημοςιεφςεισ: Το ςυνολικό κείμενο τησ διακήρυξησ αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr), και ςτο site του Δήμου www.naoussa.gr (ςτο ςφνδεςμο Προςκλήςεισ – 
Προκηρφξεισ) και η περίληψη τησ προκήρυξησ ςτη Διαφγεια και ςε μία  ημερήςια  νομαρχιακή  
εφημερίδα. 
 
          Ο Δήμαρχοσ Ηρωικήσ Πόλησ Νάουςασ 
 
 
                                                                                        Κουτςογιάννησ Νικόλαοσ 
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