
 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ               

ΔΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ Νάνπζα 13/12/2022 

ΔΗΜΑΡΥΙΑ 30 Σ.Κ. 59200   ΝΑΟΤΑ Αξ.πξση.21987 

Σειέθσλν:  2332350367, 233235050328 
E-mail : adamidou@naoussa.gr,  lapavitsas@naoussa.gr 

 

Πεξίιεςε δηαθήξπμεο αλνηθηνύ  δηαγσληζκνύ 

 

    Ο Γήκνο Νάνπζαο    πξνθεξύζζεη αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό θάησ ησλ νξίσλ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα πξνγξακκαηηζκέλα service (ηαθηηθώλ ζπληεξήζεσλ) θαη ειαζηηθώλ γηα ηα νρήκαηα 

θαη κεραλήκαηα ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο», ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 97.395,08 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.  (α/α ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ γηα ηνλ δηαγσληζκό: 178972) 

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

   Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ηα πξνγξακκαηηζκέλα service (ηαθηηθέο 

ζπληεξήζεηο) ησλ επηβαηηθώλ νρεκάησλ, εκηθνξηεγώλ,  θνξηεγώλ, κεραλεκάησλ έξγσλ, θαη ησλ ππεξθαηαζθεπώλ πνπ 

θέξνπλ θάπνηα από απηά ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, θαζώο ε πξνκήζεηα –ηνπνζέηεζε ειαζηηθώλ γηα ηα νρήκαηα θαη 

κεραλήκαηα ηνπ δήκνπ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

    Φνξέαο  πινπνίεζεο & ρξεκαηνδόηεζεο :Γήκνο Η.Π. Νάνπζαο.  Η  δαπάλε γηα ηε ζύκβαζε βαξύλεη ηoπο  Κ.Α. : 

02.20.6671,02.30.6671 θαη 02.35.6671 ζρεηηθέο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023 ηνπ Φνξέα 

(ζε πεξίπησζε πνπ ε ζύκβαζε δελ ιήμεη ην 2023, ε δαπάλε ζα βαξύλεη θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2024).  

 (ζρεη. Α.Α.Τ. 519/2022). 

 

      ΣΜΗΜΑΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ 1    ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΒΑΣΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ 2.618,50 

ΣΜΗΜΑ 2    ΠΙΝΑΚΑ  ΦΟΡΣΗΓΩΝ 5.870,50 

ΣΜΗΜΑ 3    ΠΙΝΑΚΑ   ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΔΡΓΩΝ 3.687,00 

ΣΜΗΜΑ 4    ΠΙΝΑΚΑ    ΑΓΡΟΣΙΚΟΙ  ΔΛΚΤΣΗΡΔ (ΣΡΑΚΣΔΡ) 350,50 

ΣΜΗΜΑ 5    ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ  ΜΔ ΚΙΝΗΣΗΡΔ 1.187,00 

ΣΜΗΜΑ 6   ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΡΔΤΣΩΝ  (ΜΠΑΣΑΡΙΔ) 3.742,00 

ΣΜΗΜΑ 7   ΠΙΝΑΚΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ 2.420,92 

        ΣΜΗΜΑ ΕΛΑΣΙΚΩΝ   

ΣΜΗΜΑ 8    ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΑΣΙΚΩΝ 58.668,00 

 ΤΝΟΛΟ  78.544,42 € 

 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα  ή πεξηζζόηεξα ή γηα όια ηα ηκήκαηα  (δειαδή θαη ηα 8 ηκήκαηα) ηεο πξνκήζεηαο, 

γηα ην ζύλνιν όκσο ησλ εηδώλ θαη ησλ πνζνηήησλ ησλ ηκεκάησλ.  Δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο 

γηα κέξνο κόλνλ ηκήκαηνο.Διιηπείο πξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε κέξνο ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδώλ ή δελ πξνθύπηεη 

κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: ηνπιάρηζηνλ επηά (7) κήλεο από ηελ επόκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ . Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο: σο νξίδεηαη ζην άξζξν 2.2.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ΔΗΓΗ ( www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ (www.eprocurement 

.gov.gr).  Οη ζπκκεηέρνληεο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Δ..Η.Γ.Η..-Γηαδηθηπαθή 

πύιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζώληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία εγγξαθήο Υξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

ζην άξζξν 2.4.2 ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα. 

 

Ηκεξνκελία θαη ώξα έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ: Από ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζην ΕΗΔΗ 

(αξ.ζπζη.178972). 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ ε 4/1/2023  θαη ώξα  23:59:00. 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ    11/1/2023 θαη ώξα 11.00 πκ. 
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      Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

Εγγπήζεηο   
πκκεηνρήο: ύςνπο 1% ηεο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ππέξ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, 

γηα θάζε ηκήκα γηα ηελ νπνία θαηαηίζεηαη πξνζθνξά (άξζξν  2.2.2.1  ηεο δηαθήξπμεο). Η εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ 

ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε. 
 Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο: Ο/νη πξνκεζεπηήο/έο ή ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε, θαηαζέηνπλ 

πξν  ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ππέξ ηνπ Γήκνπ, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 4% 

επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζύκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. .  

Γηα ζπκβάζεηο εθηηκώκελεο αμίαο ίζεο ή θαηώηεξεο ησλ 30.000,00€ δελ απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

         Σν ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην www.naoussa.gr, ζηελ δηαδξνκή : 

Δπηθαηξόηεηα –Πξνθεξύμεηο , όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξόζβαζε από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ζηνλ Διιεληθό Σύπν, θαζώο θαη ζηε Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ..  

          Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ζηνλ ειιεληθό ηύπν βαξύλεη αλαινγηθά ηνπο αλαδόρνπο. 

  

  
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 

ΑΔΑ: ΨΨΚ3ΩΚ0-7Ο0
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