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Περίληψη διακήρυξησ ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 

Ο Διμοσ Νάουςασ προκθρφςςει ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό, μζςω ΕΗΔΗ, κάτω των ορίων, τθσ 
προμικειασ με τίτλο «Προμήθεια για την εγκατάςταςη ςυςτημάτων ζξυπνησ πόλησ και ζξυπνησ 
βιϊςιμησ κινητικότητασ», με αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  τθν προμικεια: 

 υςτιματοσ Wi-Fi 

 υςτιματοσ Ζξυπνων Διαβάςεων Πεηϊν, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Τπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. Η 
δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν, με Κ.Α.: 02.64.7326.001, ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2023  του Διμου Η.Π. Νάουςασ. 
Η ςφμβαςθ αποτελεί υποζργο τθσ Πράξθσ: «ΑΝΟΙΚΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ», θ οποία 
ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 
2014-2020», με βάςθ τθν, με αρ. πρωτ. 4298/1460/Α3/28-06-2019 (ΑΔΑ:9ΠΑΦ465ΧΙ8-0ΓΞ), Απόφαςθ 
Ζνταξθσ τθσ Ειδικισ Γραμματεϊσ Διαχείριςθσ Σομεακϊν ΕΠ, ΕΣΠΑ & Σ, όπωσ τροποποιικθκε με, τθν με 
αρ. πρωτ. 378/21-01-2022 (ΑΔΑ:Ρ0Γ346ΜΣΛΡ-ΑΤΡ), απόφαςθ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5037918.  
Ο ςυνολικόσ εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ του ζργου είναι  191.590,42 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 
% και περιγράφεται αναλυτικά ωσ ακολοφκωσ: 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΟ 

1 

Wi Fi acces point εξωτερικοφ χϊρου και 
παρελκόμενοσ εξοπλιςμόσ  1.800,00 € 18 32.400,00 € 

2 

LED Πάνελ για τοποκζτθςθ ςτο οδόςτρωμα 
(ζξυπνθ διάβαςθ) 400,00 € 80 32.000,00 € 

3 Μεταλλικοί ιςτοί 500,00 € 20 10.000,00 € 

4 
Φωτεινι πινακίδα με ζνδειξθ Διάβαςθσ Πεηϊν 

1.500,00 € 20 30.000,00 € 

5 Αιςκθτιρεσ παρουςίασ και κίνθςθσ πεηϊν 800,00 € 20 16.000,00 € 

6 Καλωδιϊςεισ και παρελκόμενα 1.118,84 € 10 11.188,40 € 

7 Ετιςια υνδρομι Cloud Controller 230,00 € 18 4.140,00 € 

8 
Τπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ Αςφρματου Δικτφου 

210,00 € 18 3.780,00 € 

9 

Εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ 
ζξυπνων διαβάςεων 1.500,00 € 10 15.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 154.508,40 € 

ΦΠΑ 24%:   37.082,02 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ με ΦΠΑ: 191.590,42 € 



 
Διαδικαςία– Κριτήριο κατακφρωςησ: Δθμόςια ανοικτι διαδικαςία κάτω των ορίων με κριτιριο ανάκεςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι. Ο διαγωνιςμόσ κα 
διενεργθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
Χρονοδιάγραμμα:  Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.   
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ:  Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ για διάςτθμα δζκα (10)μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν. 
Διάθεςη των ζγγραφων ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ: 1) Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για 
ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov. του 
Ε..Η.ΔΗ.. Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. (α/α ςυςτήματοσ ΕΗΔΗ για τον 
διαγωνιςμό: 186573). 2)Ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ διατίκενται και 
ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου (http://www.naoussa.gr), ςτθν διαδρομι: 
Επικαιρότθτα – Προκθρφξεισ. 3)Περαιτζρω πλθροφορίεσ: Κυράνοσ Θ., τθλ.: 2332029609.    
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) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, 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 υμφωνίασ, 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. 
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ 
νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  
Οι ανωτζρω απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι 
παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε..Η.Δ.Η..- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ ςχετικι διαδικαςία εγγραφισ. 
Χρόνοσ, τόποσ και γλϊςςα υποβολήσ των προςφορϊν: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ: www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ 
(www.eprocurement .gov.gr), μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα, ςτθν 
Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον Ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 
36 και 37 και τθν Τπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Μετά τθν 
παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 
φςτθμα. 
Ημερομηνία και ϊρα ζναρξησ υποβολήσ προςφορϊν η 7-03-2023, ημζρα Δευτζρα και ϊρα 10.00 π.μ. 
Καταληκτική ημερομηνία και ϊρα υποβολήσ προςφορϊν η 28-03-2023, ημζρα Σρίτη και ϊρα 14.00μ.μ. 
Η ηλεκτρονική αποςφράγιςη των προςφορϊν θα γίνει την 31-03-2023, ημζρα Παραςκευή και ϊρα 9.00 
π.μ. 
Εγγυήςεισ  
υμμετοχήσ: Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των ςτο ποςό των 1.545,00 ευρϊ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει 
τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ 
διακιρυξθσ, ιτοι μζχρι 28-02-2024, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. 

http://www.naoussa.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 
Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ: Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να 
ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ 
τθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μζχρι ποςοςτοφ 15% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Π.Α., 
απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγφθςθ προκαταβολισ» για ποςό ίςο με αυτό τθσ προκαταβολισ.  
Εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ: Μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ και πριν τθν ζγκριςθ του 
ςχετικοφ πρωτοκόλλου και τθν επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ ο προμθκευτισ κα 
υποβάλει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ 
οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ εκτόσ ΦΠΑ. 
Οι προςφζροντεσ ςφμφωνα με το  άρκρο 360 του Ν.4412/2016 ζχουν τθ δυνατότθτα άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ ενϊπιον τθσ ΕΑΔΗΤ κατά ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 
      

 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ  Η.Π. ΝΑΟΤΑ 
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