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 Πεπίλητη διακήπςξηρ δημόζιος ηλεκηπονικού ανοικηού διαγυνιζμού 
   Πξνθεξύζζεη δεκόζην ειεθηξνληθό αλνηθηό δηαγσληζκό  κε αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  ηελ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 
ΕΣΟΤ 2020.  - CPV 44221000-5 

Τα ζρνιηθά θηίξηα ζηα νπνία ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ είλαη :  

α)ην 5
ν
 Δεκνηηθό ζρνιείν Νάνπζαο,β) ην 1

ν 
- 2

ν 
Γεληθό Λύθεην Νάνπζαο,γ) ην «Λάππεην» 1

ν
 

Γπκλάζην Νάνπζαο ,δ) ην Δεκνηηθό ζρνιείν Κνπαλνύ ε)ην Δεκνηηθό ζρνιείν Σηελεκάρνπ θαη 

ζη)ην 2ν Νεπηαγσγείν Νάνπζαο: (Α/Α ζςζηήμαηορ ΕΗΔΗ: 104802) 

 Φνξέαο  πινπνίεζεο  ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη  ν Δήκνο Η.Π. Νάνπζαο. Η δαπάλε γηα ηε 

ζύκβαζε βαξύλεη ηελ κε Κ.Α. 02.15.7135.021 κε ην πνζό ησλ 297,30€ γηα ην έηνο 2020 θαη 

ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α. κε ην πνζό ησλ 121.000,00€ γηα ην έηνο 2021. Φξεκαηνδόηεζε  πνζνύ   

121.300 επξώ,  άξζξν 13 ηνπ  Ν2880/2001. 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη  ζε 180 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε 

ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη  ηηκήο . Η ηηκή 

ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ δίλεηαη  ζε επξώ  αλά ηεηξαγσληθό κέηξν. Πξνζθνξέο πνπ δελ 

ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ή αλαθέξνληαη ζε κέξνο ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδώλ, ζα 

απνξξίπηνληαη.  

Ηκεξνκελία θαη ώξα έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  η Πέμπηη 14-01-2021 και ώπα 8.00 π.μ. 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ ε  02-02-2021  και ώπα 23.59 μμ.  

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ  08-02-2021  και ώπα 10.30 π.μ. 

 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό παξέρεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα  ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 25,  Ν.4412/2016. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΣΗΔΗΣ, κέρξη ηελ αλσηέξσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 

ώξα. Οη αλσηέξσ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από 

πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό 

ζύζηεκα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζώληαο ηε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

 Κάζε πξνζθνξά απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο, ύςνπο 1% ηεο πξνϋπνινγηζζείζεο 

δαπάλεο πξν ΦΠΑ ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, ήηνη 978,20 €. (αξζξν 2.2.2 ηεο δηαθήξπμεο). Η 

εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

σπόνος ιζσύορ ηηρ πποζθοπάρ ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνύζαο, ήηοι διακόζιερ δέκα (210) 

ημέπερ, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη.  Ο πξνκεζεπηήο 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). H εγγπεηηθή επηζηνιή  θαιήο εθηέιεζεο  επηζηξέθεηαη θαηόπηλ θαη ηεο 

πξνζθόκηζεο εγγςηηικήρ καλήρ λειηοςπγίαρ  αξίαρ 2.000 εςπώ διάπκειαρ  4 εηών.  
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Τν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο Δηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθόκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε 

ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 

ζύλαςεο ζύκβαζεο ζηελ πιαηθόξκα ΕΣΗΔΗΣ έιαβε Σπζηεκηθό Αύμνληα Αξηζκό : 104802 

Η παξνύζα αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηόηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ θαη δεκνζηεύεηαη 

θαη ζηνλ Ειιεληθό Τύπν, ζε κία εκεξήζηα θαη κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηνπ Ν.Ηκαζίαο. 

Καηαρσξείηαη επίζεο καδί θαη κε ην πιήξεο θείκελν ηεο Δηαθήξπμεο ζην Κεληξηθό 

Ηιεθηξνληθό Μεηξών Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΚΗΜΔΗΣ).    

Τν ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην www.naoussa.gr 

ζηελ δηαδξνκή : Επηθαηξόηεηα –Πξνθεξύμεηο, όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο 

πξόζβαζε από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ Ειιεληθό Τύπν, θαζώο θαη ζηε Δηαδηθηπαθή 

πύιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 
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