
[1] 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ   ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΚΑΙ ΣΑ 

ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ 

 

ΠΡΟ 

 ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΙ ΠΟΤ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΔ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 

Ο Γήκνο Η.Π. Νάνπζαο θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα (Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

&Αιιειεγγχεο- Κ.Κ.Π.&Α. , ΔΔ Αζκηαο θαη ΔΔ Βζκηαο Δθπαίδεπζεο)  πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ  νη ζρεηηθέο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ζηελ Πξνκήζεηα Τιηθώλ Καζαξηόηεηαο 

& Δππξεπηζκνύ, απεπζχλεη πξφζθιεζε  γηα ππνβνιή πξνζθνξάο , πξνο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. 

Παξαθαινχκε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, γηα ηελ απνζηνιή ησλ ζρεηηθψλ ηνπο 

πξνζθνξψλ έωο θαη ηελ Πέκπηε   18/02/2021 θαη ώξα 13:00.  

 

Διαδικαςία – τρόποσ-τόποσ υποβολήσ προςφοράσ– κριτήριο κατακφρωςησ 

Η διαδικαςία που κα ακολουκθκεί είναι αυτι τθσ απευκείασ ανάκεςθσ όπωσ προβλζπεται από τισ 

διατάξεισ του άρκρου 118 του Ν.4412/2016. 

Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι η πλζον ςυμφζρουςα  από οικονομική άποψη προςφορά μόνο 

βάςει τιμήσ, ανά Σμήμα προμήθειασ 

 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο , ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται 

ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Προσ τον Δήμο Η.Π. Νάουςασ 
Προςφορά για το/τα  ΣΜΗΜΑ/ΣΑ …………………..1 
του …………………………………………2  

                                                           
1
  Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ αναφζρει τον/τουσ  αρικμό/οφσ  του/των Τμιματοσ/ων για τα οποία κατακζτει 

οικονομικι προςφορά. [ΣΜ.1 – Δ. ΝΑΟΤΑ, ΣΜ.2-Κ.Κ.Π.&Α, ΣΜ.3- ΕΕ ΑΘΜΙΑ, ΣΜ.4 – ΕΕ ΒΘΜΙΑ]   

2
 Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ αναφζρει τθν επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ/εταιρείασ, τθν ζδρα (Δ/νςθ ) και 

ςτοιχεία επικοινωνίασ(τθλζφωνα, δ/νςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου κλπ…) 

 

Αξηζ. Πξση..       1815/  11-02-2021 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 

ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

   ΣΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ- Γραφείο προμηθειϊν 

   τθλ 23323-50328, -50367 

www.naoussa.gr 

email: lapavitsas@naoussa.gr, adamidou@naoussa.gr 

  



[2] 

 

για την:  Προμήθεια Τλικϊν Καθαριότητασ & Ευπρεπιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Δήμου Η.Π. 
Νάουςασ και των Νομικϊν του Προςϊπων για το ζτοσ 2021 
και ημερομηνία λήξησ προθεςμίασ υποβολήσ προςφορϊν   18/02/2021 και ϊρα 13:00. 
αρ. ςχετ. πρόςκληςησ:    1815/ 11-02-2021 
-Τπόψη Γρ. Προμηθειϊν–ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ- 

 

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηει ανωτζρω θ παροφςα  

πρόςκλθςθ, 

 είτε (α) με αποςτολι (κε courier ή ηαρπδξνκείν), επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα 

αρχι, (Δθμαρχείο Δ. Νάουςασ, Δθμ. Βλάχου 30 (πρϊθν Δθμαρχίασ),Νάουςα, Τ.Κ. 59200 ) 

  είτε (β) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ( Ιςόγειο Δθμαρχείου 

Δ. Νάουςασ, Δθμ. Βλάχου 30 (πρϊθν Δθμαρχίασ),Νάουςα, Τ.Κ. 59200 ).  

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ 

γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο του Διμου, το αργότερο μζχρι τθν 

ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα . Η ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για 

τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για 

κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε 

ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

 

Παρακαλοφμε μαηί με τθν οικονομοτεχνικι ςασ προςφορά, και προσ απόδειξθ τθσ μθ 

ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του αρ. 73 του Ν. 4412/2016, να ςυμπεριλάβετε εντόσ του 

ανωτζρω φακζλου και τα κάτωκι δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: 

o Πιςτοποιθτικά αςφαλιςτικήσ  (από τον / τουσ αςφαλιςτικό/οφσ φορζα/είσ) –και 
φορολογικήσ ενθμερότθτασ ςε ιςχφ 
o Πιςτοποιθτικά  εγγραφήσ  και ιςχφουςασ εκπροςϊπηςησ ςτο αντίςτοιχο  επαγγελματικό ι 
εμπορικό μθτρϊο ϊςτε  να αποδεικνφεται δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 
προμικειασ αλλά και θ ςφνκεςθ/εκπροςϊπθςθ του ενδιαφερόμενου φορζα, πρόςφατθσ ζκδοςθσ 
(τελευταίου τριμινου). 
o Αντίγραφο αποςπάςματοσ ποινικοφ/ ϊν μθτρϊου/ων  πρόςφατθσ ζκδοςθσ (τελευταίου 

τριμινου) ανάλογα με τθ νομικι μορφι του φορζα ι ευκρινι φωτοαντίγραφα και των δφο όψεων 

των ταυτοτιτων προκειμζνου να τα αναηθτιςει αυτεπάγγελτα θ υπθρεςία μασ. 

 

 ε μερσξηζηφ ππνθάθειν, πνπ ζα θέξεη ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» ζα 

πεξηέρνληαη φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ, ηε ζπκθσλία ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ  ππ’ αξηζκ.   1808/  

11-02-2021  ζρεηηθή εληαία κειέηε κε ηα Παξαξηήκαηα απηήο.  Θα ππάξρεη νπνηνδήπνηε 

έγγξαθν πνπ ζα απνδεηθλχεη φηη θάζε πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη πξνο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ επηβάιινληαη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο δπλάκεη ησλ πξνβιεπφκελσλ ειιεληθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ. Γηα ηελ απόδεημε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ  

ππεύζπλε δήιωζε  λόκηκα ππνγεγξακκέλε  όηη ηα είδε πιηθώλ θαζαξηόηεηαο  

ηεξνύλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζκ.    1808/ 11-02-2021  ζρεηηθήο 

εληαίαο κειέηεο. 
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 ε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν, πνπ ζα θέξεη ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά» νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαηαζέηνπλ ζπκπιεξσκέλν/α  ην/ηα αληίζηνηρν/α  

έληππν/α  πξνζθνξάο , αλάινγα κε ην/ηα  Σκήκα/ηα ηεο πξνκήζεηαο γηα ηα νπνία 

ελδηαθέξνληαη.  

 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα έλα  ή πεξηζζόηεξα ηκήκαηα  ηεο πξνκήζεηαο. 

Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο γηα κέξνο κφλνλ ηκήκαηνο. 

Διιηπείο πξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε κέξνο ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ ή δελ 

πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Πξνζθνξέο πνπ ζα θέξνπλ ειιείςεηο, ιάζε, ζβεζίκαηα ή δηνξζψζεηο ζα απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 

Οη πξνζθνξέο, κεηά ηελ αλσηέξσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, δηαβηβάδνληαη 

ζθξαγηζκέλεο ζην Γήκαξρν, ν νπνίνο εθδίδεη θαη ηελ ζρεηηθή απφθαζε αλάζεζεο. 

 

Ο/νη πξνκεζεπηήο/έο πνπ ζα αλαδεηρζεί/νχλ, ζα θιεζεί/νχλ  κεηά ηελ αλσηέξσ απφθαζε 

αλάζεζεο θαη θαηφπηλ ζρεηηθή πξφζθιεζεο, λα ππνγξάςεη/νπλ  μερωξηζηέο ζπκβάζεηο, 

αληίζηνηρα κε ην/ηα Σκήκα/ηα γηα ηα νπνία αλαδείρζεθε πξνκεζεπηήο,    κε ην 

Γήκν Νάνπζαο θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξόζωπα. 

 

Ηκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ησλ ζπκβάζεσλ ζα είλαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο 

θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο ζα νξίδεηαη έωο θαη ηελ 31-12-2021.   

 

 

 

Η παξνχζα πξφζθιεζε θαζψο θαη ε  ππ’ αξηζκ.    1808/ 11-02-2021  ζρεηηθή εληαία 

κειέηε κε ηα ζπλεκκέλα Παξαξηήκαηα απηήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

θαηαηεζνχλ νη πξνζθνξέο (πίλαθεο ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ – έληππα νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ), αλαξηάηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε 

(URL) :   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). 

 

 

Ο Γήκαξρνο Η.Π. Νάνπζαο 

 

 

  Καξαληθόιαο Νηθόιανο   

 

 


