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Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές για την προμήθεια Εξοπλισμού  μεταφοράς και τεμαχισμού απορριμμάτων Δήμου 

Νάουσας  και Περιφερειακής Ενότητας Hμαθίας. 

 

Αναθέτουσα Αρχή 

GR- ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

Κατηγορία,  Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας 

Ταξινόμηση κατά CPV: , 34138000,34223000,42996110,43262100 

 Η συνολική δαπάνη για την εν παρούσα πράξη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.200.000,00 
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 1.476.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 
 
 Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού (ειδών ή μηχανημάτων)  
:1. Ενός (1) Ρυμουλκού οχήματος (τράκτορας) (είδος Νο 1),  
2. Δύο (2)  Ημιρυμουλκούμενων οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων (είδος Νο 2),  
3. Δύο (2) Ελκόμενων κλαδοθρυμματιστών (είδος Νο 3) 
4. Ενός (1) Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων (είδος Νο 4). 
5. Ενός (1) Οχήματος με γάντζο μεταφοράς του Τεμαχιστή (είδος Νο 5). 
6. Ενός (1) Ελαστιχοφόρου Εκσκαφέα με αρπάγη για την τροφοδοσία του Τεμαχιστή  (είδος Νο 6).  
 
 Ο εν λόγω εξοπλισμός κατατάσσεται σε τρία διακριτά επί μέρους ΤΜΗΜΑΤΑ,  τα οποία έχουν την 
ακόλουθη αρίθμηση και τίτλους :  

ΤΜΗΜΑ 1 : Εξοπλισμός Μεταφόρτωσης Σύμμεικτων Απορριμμάτων  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού  360.000,00€   άνευ ΦΠΑ + 23%,Φ.Π.Α. 82.800,00 €,  ΣΥΝΟΛΟ   442.800,00 €  

που περιλαμβάνει: 
- ένα (1) Ρυμουλκό όχημα (τράκτορας), 
- δύο (2) Ημιρυμουλκούμενα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων, 
για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Νάουσας σε ΧΥΤΑ. 

ΤΜΗΜΑ 2 :  Εξοπλισμός Τεμαχισμού Ογκωδών & Πράσινων Απορριμμάτων ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 600.000,00 € άνευ ΦΠΑ +  23% Φ.Π.Α. 138.000,00€, ΣΥΝΟΛΟ 738.000,00 € 

που περιλαμβάνει: 
- δύο (2) Ελκόμενους κλαδοθρυμματιστές 
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- έναν (1) Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων 
- ένα (1) Όχημα με γάντζο για τη μεταφορά του τεμαχιστή  
για τη διευκόλυνση της μεταφόρτωσης και μεταφοράς των ογκωδών απορριμμάτων και των 3 Δήμων 
της Π.Ε. Ημαθίας (Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας) και των πράσινων απορριμμάτων του Δήμου 
Νάουσας σε ΧΥΤΑ. 
ΤΜΗΜΑ 3 : Μηχάνημα έργου ενδεικτικού προϋπολογισμού 240.000,00 € άνευ ΦΠΑ + 23% Φ.Π.Α.  

55.200,00  €, ΣΥΝΟΛΟ 295.200,00€  που περιλαμβάνει έναν (1) Ελαστιχοφόρο εκσκαφέα με Αρπάγη, για 
την τροφοδοσία του τεμαχιστή. 
Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της πράξης, ενώ δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της πράξης ή 
προσφορές για μέρος 

  ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
  Οι δαπάνες του συγκεκριμένου Υποέργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον – 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κωδικός Συλλογικής Απόφασης του ΠΔΕ Ε0758.   
και θα βαρύνει τον  Κ.Α.  02.7132.003  του υπό ψήφιση και έγκριση  προϋπολογισμού    του έτους  2014 του 
Δήμου Νάουσας . 
Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης 
Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές . 
Χρονοδιάγραμμα 

Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων του εξοπλισμού, για όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ, ορίζεται σε 

τέσσερεις (4) μήνες. 

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού 
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:  
α) Διακήρυξη , β) Συγγραφή Υποχρεώσεων , γ)Τεχνικές Προδιαγραφές & Ενδεικτικός Προϋπολογισμός       και  
δ) Έντυπα οικονομικής προσφοράς.  
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έναντι αντιτίμου είκοσι (20) ευρώ όλα τα παραπάνω τεύχη 

δημοπράτησης  από: 
1) Την έδρα του Δήμου Νάουσας  όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Δημαρχίας  30, Νάουσα  
Γρ. Προμηθειών, Τηλέφωνα:  2332350367 ,2332350328 και 2332350329.. 
2)Ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.naoussa.gr  

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15   Ιανουαρίου    2014  ημέρα Τετάρτη  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών, στον 2ο όροφο του  δημοτικού  καταστήματος, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Νάουσας,  ώρα έναρξης  10.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.00 π.μ., 
 
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα και 
κατατίθενται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, ενώπιον της επιτροπής του 
διαγωνισμού, την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. 
Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την 
προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι: 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ,      Τ.Κ. 59 200               με την ένδειξη : 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

 Εγγυήσεις συμμετοχής 
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α    

 Για το ΤΜΗΜΑ 1  :   22.140,00 € 
Για το ΤΜΗΜΑ 2  :     36.900,00 € 

Για το ΤΜΗΜΑ 3  :   14.760,00 €  
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 και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της 

προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση 
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 12-
11-2013 
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 14-11-2013. 

Πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Νάουσας  στα τηλ. 
2332350367, 2332350328,2332350329 και 6977597785 υπόψη:   Κα Αθηνά Βαταντζή,  Κος Γεώργιος 
Λαπαβίτσας , Κος Μπατιάνης Αθανάσιος ,Κος Βοργιατζίδης Αλέξανδρος αντίστοιχα. 
 e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr ,mpatianis@naoussa.gr  Φαξ : 2332024260 

                                                                       

                                                                       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

  

  

                                                                                   ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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