
  

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                Νάοσσα  25-04-2019 
 ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ                                                           Αρ. Πρωτ. 7223 
 ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ   
Πληρουορίες: Λαπαβίτσας Γ. – Σανούσης Γ. 
Σηλ.:23323-50328, - 50368 
Fax: 2332024260. 
Mail:lapavitsas@naoussa, tanousis@naoussa.gr 

 

Ο Δήμαρχοσ Ηρωικήσ Πόλησ Νάουςασ 

προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό για τθν  YΠΗΡΕΙΑ  METAΦΟΡΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ε 
Κ.Δ.Α.Τ. ΝΕΟΧΩΡΟΤΔΑ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ενδεικτικοφ  προχπολογιςμοφ  
74.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α(60.000,00 € + 14.400,00) € Φ.Π.Α. 24%)  - CPV: 90512000-9. 
         1. Ανακζτουςα αρχι: ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ. Είδοσ ανακζτουςασ αρχισ: Ο.Σ.Α. 
Οδόσ: Δημαρχίασ  30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τθλ.: 2332350328, 2332350368 fax: 2332024260, E-mail 
lapavitsas@naoussa.gr,Ιςτοςελίδα: www.naoussa.gr .2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν 
πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθ διεφκυνςθ www.naoussa.gr (ςτο ςφνδεςμο Προςκλήςεισ – 
Προκηρφξεισ). 3.Προςφορζσ: Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο του προχπολογιςμοφ . 
4. Χρόνοσ ιςχφοσ τη ςφμβαςησ:  16 μινεσ. 
5. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ: 1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ 
αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) ςε κράτοσ-μζλοσ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ 
ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 
και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ 
και  δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 
6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 
του Ν. 4412/2016,δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι 
για τθν υποβολι προςφοράσ. 3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ 
ζνωςθσ. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
7.Παραλαβή προςφορών: Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον 
διαγωνιςμό, ορίηεται η 08/05/2019 θμζρα Σετάρτη. Ώρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν:10:30  π.μ. -
ϊρα λιξθσ:11:00 π.μ. Τόποσ διενζργειασ: Αίκουςα Δθμοτικοφ Συμβουλίου -2οσ όροφοσ Δθμαρχείου Δ. 
Νάουςασ. Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ. 
8. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία διαγωνιςμοφ. 
9. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι 
10. Χρηματοδότηςη: Προγραμματικι ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τθν Ελλθνικι Εταιρία Αξιοποίθςθσ - 
Ανακφκλωςθσ Α.Ε. (ΕΕΑΑ  Α.Ε.).Η δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑ 02.20.6117.007 του προχπολογιςμοφ του 
ζτουσ 2019  και τον αντίςτοιχο του ζτουσ 2020 του Διμου Νάουςασ.  
11. Δημοςιεφςεισ: Το ςυνολικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr), και ςτο site του Διμου www.naoussa.gr (ςτο ςφνδεςμο Προςκλιςεισ – 
Προκθρφξεισ)και θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ ςτθ Διαφγεια, ςε μία θμεριςια νομαρχιακι  εφθμερίδα 
και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δ. Νάουςασ. 
 
          Ο Δήμαρχοσ Ηρωικήσ Πόλησ Νάουςασ 
 
 
                                                                                              Κουτςογιάννησ Νικόλαοσ 

http://www.naoussa.gr/
ΑΔΑ: Ω73ΟΩΚ0-Χ9Ξ
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