
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 

ΓΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 

ΓΗΜ. ΒΛΑΥΟΤ 30 (ΠΡΩΗΝ ΓΗΜΑΡΥΙΑ)Σ.Κ. 59200   ΝΑΟΤΑ 

Σηλέθυνο:  23323-50367, -50328 

Fax    :  2332024260 

E-mail : adamidou@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr 

Απ. Ππυη: 13151 /  27-08-2020 

 

Πεπίλητη διακήπςξηρ ζςνοπηικού διαγυνιζμού 
    Ο Γήκνο Νάνπζαο    πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ  δηαγσληζκφ  κε αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  ηελ  πξνκήζεηα,  

ελφο εκηθνξηεγνχ   4*2  θαη ελφο θιεηζηνχ  ηχπνπ VAN    γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο.  

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη απφ ην πξφγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ  ΙΙ  ζην πιαίζην 

ηεο πξφζθιεζεο  Ι «Ππομήθεια  μησανημάηυν έπγος , οσημάηυν ή και ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού» Κσδ. 

Α :  ΠΓΔ ΤΠ.ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ  ΑΔ  055 κε ελάξηζκν 2017Δ05500010.  Η δαπάλε γηα ηελ ελ  ιφγσ 

ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. : 02.30.7131.006 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 ηνπ Φνξέα (Φνξέαο πινπνίεζεο: ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ). 

Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (αξηζ. 

ελάξηζ. έξγνπ 2017Δ05500010)ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ   175.000,00  , Ίδηνη πφξνη Γήκνπ   7.500,00  

επξψ. χλνιν  182.500,00  επξψ.       

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  
Α/

Α 
Πεπιγπαθή είδοςρ  Σεμάσια 

Σιμή συπίρ ΦΠΑ 

€ 

CPV  

1 
TMHMA 1  HMIΦΟΡΣΗΓΟ  4*2  ΜΔ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ   

1 17.338,71 
34131000-4 

 
 ΔΙΓΙΚΟ ΣΔΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  1.500,00  

2 ΣΜΗΜΑ  2  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  VAN  1 14.112,90  34131000-4 

 ΔΙΓΙΚΟ ΣΔΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  1.500,00  

 ΣΜΗΜΑ  1 + ΣΜΗΜΑ  2 ΑΝΔΤ ΦΠΑ    31.451,61  

 ΦΠΑ 24% 7.548,39  

 ΔΙΓΙΚΟ ΣΔΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  ΣΜΗΜΑ 1 +ΣΜΗΜΑ 2     3.000,00  

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   42.000,00  

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη για ένα ή πεπιζζόηεπα Σμήμαηα ηεο πξνκήζεηαο. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

νξίδεηαη γηα ην : Σμήμα  1, ζε  δύο (2)  μήνερ  απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα ην 

Σμήμα  2,  ζε  δύο (2) μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία  ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην 

θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη  ηεο ηηκήο . Η ηηκή ησλ πξνο 

πξνκήζεηα  νρεκάησλ   δίλεηαη  ζε επξψ . 

Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

γηα δηάζηεκα 120 ημεπών απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο , ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ζηνλ 2
ν
 φξνθν ηνπ Γεκαξρείνπ, ζηελ νδφ ΓΗΜ. ΒΛΑΥΟΤ 30(ΠΡΩΗΝ ΓΗΜΑΡΥΙΑ), ηελ  09/ 09/2020.  

Ώπα έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών : 10:00 π.μ. - Καηαληκηική ώπα ςποβολήρ πποζθοπών : 10:30 π.μ. 

ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί 

εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην 

αξγφηεξν κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη θαηαιεθηηθή ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ  
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
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γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη 

λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή
 
 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.   

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Δγγςήζειρ: πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ, ππέξ ηνπ Γήκνπ πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε ποζοζηό 5%  επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν Φ.Π.Α., γηα θάζε Σκήκα ηεο ζχκβαζεο. Δγγύηζη 

καλήρ λειηοςπγίαρ: ζε ποζοζηό 2% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ γηα θάζε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, 

κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο θαη πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ θαη ηελ 

επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. (άξζξν 4.1 ηεο δηαθήξπμεο) 

Γιεςκπινίζειρ: Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο,  ην αξγφηεξν 6 ημέπερ 

ππιν ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη εγγξάθσο ην αξγφηεξν 4  ημέπερ 

ππιν ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν δελ 

εμεηάδνληαη(παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο: ζχκθσλα κε αξ. 2.1.3 ηεο δηαθήξπμεο).  

Η παξνχζα δεκνζηεχεηαη ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα, ηνπηθή ή ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ. Η δαπάλε ησλ 

δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηνπο Ν.3548/2007 

θαη Ν.3801/2009. θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηελ πιεξσκή ηεο ζχκβαζεο. Η παξνχζα , αλαξηήζεθε ζην 

δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ:  www.naoussa.gr ,ζηελ 

δηαδξνκή : Δπικαιπόηηηα-Πποκηπύξειρ θαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ ζηε Νάνπζα θαη 

ζηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ηεο Γ.Δ. Δηξελνχπνιεο θαη ηεο Γ.Δ. Αλζεκίσλ. 

    Η Γηαθήξπμε θαη φια ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαρσξήζεθαλ ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :   www.naoussa.gr  ζηελ δηαδξνκή : Δπικαιπόηηηα -

πποκηπύξειρ, απ’ φπνπ παξέρεηαη πιήξεο, ειεχζεξε θαη δσξεάλ ιήςε,  θαη ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ). 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ Η.Π.  ΝΑΟΥΑ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 
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