
 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              Απ. Ππυη: 2936/ 1-3-2021 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 

ΔΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ 

ΔΗΜΑΡΥΙΑ 30 Σ.Κ. 59200   ΝΑΟΤΑ 

Σηλέθυνο:  2332350367, 233235050328 

Fax    :  2332024260 
E-mail : adamidou@naoussa.gr,  lapavitsas@naoussa.gr 

 

Πεπίλητη διακήπςξηρ επαναληπηικού ζςνοπηικού διαγυνιζμού 
    Ο Γήκνο Νάνπζαο  πξνθεξχζζεη επαλαιεπηηθφ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ, γηα ηελ αλάδεημε 

πξνκεζεπηή γηα ηελ «Ππομήθεια ανηαλλακηικών για ππογπαμμαηιζμένα service (ηακηικών ζςνηηπήζευν) και 

ελαζηικών για ηα οσήμαηα και μησανήμαηα ηος Δήμος Νάοςζαρ», ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 67.104,83 

€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

Σαμηλφκεζε θαηά  Cpv: 34300000-0,  34352100-0 , 34352100-0 ,  34352000-9 , 34351100-3 34352300-2   

Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ: πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα πξνγξακκαηηζκέλα service (ηαθηηθέο ζπληεξήζεηο) ησλ 

επηβαηηθψλ νρεκάησλ, εκηθνξηεγψλ,  θνξηεγψλ, κεραλεκάησλ έξγσλ, θαη ησλ ππεξθαηαζθεπψλ πνπ θέξνπλ θάπνηα απφ 

απηά ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, θαζψο ε πξνκήζεηα –ηνπνζέηεζε ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηνπ δήκνπ, γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ενόρ (1) έηοςρ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Xπημαηοδόηηζη: Γήκνο Η.Π. Νάνπζαο.  Η  δαπάλε γηα ηε ζχκβαζε ζα βαξχλεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο ησλ ΚΑ εμφδσλ : 

02.20.6671, 02.30.6671, 02.35.6671 ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 κε ην πνζφ ησλ 52.349,36 €  (ζρεη. 

ΑΑΤ31/2021)θαη ηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. ηνπ έηνπο 2022  ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο κε ην ππφινηπν πνζφ (14.755,47 €). 

      ΣΜΗΜΑΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 1    ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΒΑΣΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ 2.180,00 

ΣΜΗΜΑ 2    ΠΙΝΑΚΑ  ΦΟΡΣΗΓΩΝ 5.438,00 

ΣΜΗΜΑ 3    ΠΙΝΑΚΑ   ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΔΡΓΩΝ 4.526,50 

ΣΜΗΜΑ 4    ΠΙΝΑΚΑ    ΑΓΡΟΣΙΚΟΙ  ΔΛΚΤΣΗΡΔ (ΣΡΑΚΣΔΡ) 240,50 

ΣΜΗΜΑ 5    ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ  ΜΔ ΚΙΝΗΣΗΡΔ 686,00 

ΣΜΗΜΑ 6    ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΚΤΚΛΩΝ 45,00 

ΣΜΗΜΑ 7   ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΡΔΤΣΩΝ  (ΜΠΑΣΑΡΙΔ) 3.403,00 

ΣΜΗΜΑ 8   ΠΙΝΑΚΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ 2.367,80 

        ΣΜΗΜΑ ΕΛΑΣΙΚΩΝ   

ΣΜΗΜΑ 9    ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΑΣΙΚΩΝ 35.230,00 

 ΤΝΟΛΟ    54.116,80 € 

 ΦΠΑ 24%   12.988,03 € 

 ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% 67.104,83 € 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη για ένα  ή πεπιζζόηεπα ή όλα ηα ημήμαηα  ηηρ ππομήθειαρ, γηα ην ζχλνιν φκσο ησλ εηδψλ 

θαη ησλ πνζνηήησλ ησλ ηκεκάησλ.  Δεν γίνονηαι δεκηέρ και αποππίπηονηαι οι πποζθοπέρ για μέπορ μόνον ημήμαηορ. 

Διιηπείο πξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε κέξνο ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ ή δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 

πξνζθεξφκελε ηηκή ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: ηνπιάρηζην έμη(6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ. 

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο , ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηνλ 2
ν
 

φξνθν ηνπ Γεκαξρείνπ, ζηελ νδφ ΓΗΜ. ΒΛΑΥΟΤ 30(ΠΡΩΗΝ ΓΗΜΑΡΥΙΑ),ηην Παπαζκεςή 12 Μαπηίος 2021. 

Ώπα έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών : 10:00 π.μ. - Καηαληκηική ώπα ςποβολήρ πποζθοπών : 10:30 π.μ. 

Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη κε courier ή ηαρπδξνκείν, αιιά πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη ζην πξσηφθνιιν ηεο 

ππεξεζίαο έσο ηελ αλσηέξσ εκέξα θαη ψξα. 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα( ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 25,  Ν.4412/2016). 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.), 
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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. 

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

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

      Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

      Eγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ :πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ππέξ ηνπ Γήκνπ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5%  

επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν Φ.Π.Α. Γελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα ζπκβάζεηο αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο απφ 

ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000). (άξζξν 4.1 ηεο δηαθήξπμεο). Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη 

εγγξάθσο, ην αξγφηεξν 6 ημέπερ ππιν ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη εγγξάθσο. 

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν δελ εμεηάδνληαη. Δλζηάζεηο γίλνληαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 3.4 ηεο δηαθήξπμεο. 

 Η παξνχζα  δεκνζηεχεηαη ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα, ηνπηθή ή ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ. Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο 

ηεο παξνχζαο επαλαιεπηηθήο δηαθήξπμεο  αιιά θαη ηεο αξρηθήο (αξ. αξρηθήο δηαθήξπμεο.: 21099/ 23-12-2020, αξ. 

δεκνζηεπζείζαο ζρεηηθήο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο: 21098/ 23-12-2020, ΑΓΑ: 9ΩΚΚΩΚ0-Α7Γ)  ζηνλ ειιεληθφ ηχπν 

βαξχλνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηνλ αλάδνρν θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηελ πιεξσκή ηεο ζχκβαζεο. Η παξνχζα, αλαξηήζεθε 

ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ:  www.naoussa.gr ,ζηελ δηαδξνκή : 

Δπηθαηξφηεηα –Πξνθεξχμεηο θαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ ζηε Νάνπζα θαη ζηα δεκνηηθά 

θαηαζηήκαηα ηεο Γ.Δ. Δηξελνχπνιεο (Σ.Κ. Αγγεινρσξίνπ) θαη ηεο Γ.Δ. Αλζεκίσλ (Σ.Κ. Κνπαλνχ). 

    Η Γηαθήξπμε θαη φια ηα ηεχρε δπν δηαγσληζκνχ θαηαρσξήζεθαλ ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :   www.naoussa.gr  ζηελ δηαδξνκή : Δπηθαηξφηεηα –Πξνθεξχμεηο, απ’ φπνπ 

παξέρεηαη πιήξεο, ειεχζεξε θαη δσξεάλ ιήςε,  θαη ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΚΗΜΓΗ). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 
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