
[1] 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 

 

ΠΡΟ 

 Πίνακαρ αποδεκηών 

 

Ο Δήκος Η.Π. Νάοσζας προθεηκέλοσ λα θαισθζούλ  οη ζτεηηθές αλάγθες ποσ αθορούλ 

ζηελ προμήθεια γραυικής ύλης και λοιπών σλικού γραυείοσ, απεσζύλεη ηελ 

παρούζα πρόζθιεζε σποβοιής προζθοράς. Παραθαιούκε, γηα ηελ αποζηοιή ηφλ 

ζτεηηθώλ προζθορώλ έωρ και ηην Πέμπηη 23/12/2021 και ώπα 13:00.  

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΤΝΟΛΟ  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΑΝΕΤ  Φ.Π.Α. 6.679,25 € 

Φ.Π.Α (24%)  1.603,02 € 

ΤΝΟΛΟ  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ  ΣΟΤ   Φ.Π.Α. 8.282,27 € 

 

 

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, όπωσ τροποποιικθκε κι ιςχφει. 

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

βάςει τιμήσ, για το ςφνολο των ειδϊν και των αναφερόμενων ποςοτιτων. 

 

 

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

ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Προσ τον Δήμο Η.Π. Νάουςασ (Νάουςα, ΣΚ 59200, Δημ. Βλάχου 30 (πρϊην Δημαρχίασ) 
Προςφορά για την:  προμήθεια γραυικής για το Δήμο Η.Π. Νάοσσας  

του …………………………………………………………………………………………………………………………………………1  
                                                           
1
 Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ αναφζρει τθν επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ/εταιρείασ, τθν ζδρα (Δ/νςθ ) και 

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

 

Αρηζ. Πρφη..         21013/   16-12-2021 
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και ημερομηνία λήξησ προθεςμίασ υποβολήσ προςφορϊν    23/12/2021 και ϊρα 13:00. 
αρ. ςχετ. πρόςκληςησ:   21013 /  16-12-2021 
-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 ηατσδροκείο), επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα 

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

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

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

ε 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,  με τθν ζνδειξθ: 
για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμό προμθκειϊν Δθμοςίου… κλπ) –και φορολογικήσ (με τθν ζνδειξθ: για 
κάκε νόμιμθ χριςθ, εκτόσ είςπραξθσ… )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. 

o Τπεφκυνθ διλωςθ περί μθ επιβολισ ςε βάροσ ςασ τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου 

αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  (άρκρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, 

όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 23 του Ν.4782/2021) 

o Υπεύζσλε δήιφζε  λοκίκφς σπογεγρακκέλε  όηη ηα προζθερόκελα είδε ηερούλ 

ηης ηετληθές προδηαγραθές ηες σπ’ αρηζκ. 20927/  15-12-2021  ζτεηηθής ηετληθής 

περηγραθής. 

 

  

Ειιηπείς προζθορές ποσ ζα αλαθέροληαη ζε κέρος ηφλ ποζοηήηφλ ηφλ εηδώλ ή δελ 

προθύπηεη κε ζαθήλεηα ε προζθερόκελε ηηκή ζα απορρίπηοληαη φς απαράδεθηες.  

 

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
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Προζθορές ποσ ζα θέροσλ ειιείυεης, ιάζε, ζβεζίκαηα ή δηορζώζεης ζα απορρίπηοληαη 

φς απαράδεθηες. 

 

Οη ηηκές προζθοράς ηοσ προκεζεσηή δελ κεηαβάιιοληαη γηα οποηοδήποηε ιόγο ή αηηία 

θαζ’ όιε ηε δηάρθεηα ηζτύος ηες ζύκβαζες θαη ζε ηστόλ τροληθή παράηαζή ηες. 

 

Δελ επηηρέποληαη ελαιιαθηηθές προζθορές. 

 

Δελ ιακβάλοληαη σπόυε προζθορές οηθολοκηθώλ θορέφλ ποσ δελ προζθιήζεθαλ λα 

σποβάιοσλ προζθορά. (αρ. 120, Ν. 4412/2016 όπφς αληηθαηαζηάζεθε από ηο αρ. 53 

ηοσ Ν. 4782/2021).  

 

Οη προζθορές, κεηά ηελ αλφηέρφ θαηαιεθηηθή εκεροκελία θαη ώρα, δηαβηβάδοληαη 

ζθραγηζκέλες ζηο Δήκαρτο, ο οποίος εθδίδεη θαη ηελ ζτεηηθή απόθαζε αλάζεζες. 

 

Ο προκεζεσηής ποσ ζα αλαδεητζεί, ζα θιεζεί κεηά ηελ αλφηέρφ απόθαζε αλάζεζες θαη 

θαηόπηλ πρόζθιεζες, λα σπογράυεη  ηε ζτεηηθή ζύκβαζε κε ηο Δήκο Η.Π. Νάοσζας. 

 

Ημεπομηνία έναπξηρ ιζσύορ ηφλ ζσκβάζεφλ ζα είλαη ε εκεροκελία σπογραθής ηοσς 

θαη ε δηάρθεηα ηζτύος ηοσς ορίδεηαη γηα έλα έηος (12 κήλες).   

 

 

 

 

 

Ο Γήμαπσορ Η.Π. Νάοςζαρ 

 

 

  Καπανικόλαρ Νικόλαορ   
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Α/Α 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 
Η΄ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

1 

Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε. 
 

Ηροδότου 33 
Καλαμαριά ΣΚ 55133 
Σηλ. :2310441900 
Fax: 2310441999 
e-mail: diagonismoi@office1.gr, info@office1.gr 

2 

Β. Παράσχος & ια Ε.Ε. Αθ. Διάκου 55 
Καλοχώρι Θες/νικηΣΚ 57009 
Σηλ.: 2310 778849 
Fax: 2310752370 
e-mail: info@etiroll.gr 

3 

Ευθυμιάδης Δημ. & ια Ο.Ε. Πυθαγόρα 18 
Θεσσαλονίκη 56225 
Σηλ.: 2310243243 
Fax: 2310707224 
e-mail: competitions@toner-melania.gr 

4 

Μαρία και Έφη  Μακροπούλου Ο.Ε.  
 

Παναγούλη 4 
Νάουσα 
ΣΚ 59200 
Σηλ.: 2332022420 
e-mail:maromakro1234@gmail.com 

5 

Βιβλιοπωλείο «ΦΑΡΣΙΝΗ ΥΩΛΙΑ» - 
τάρχου Παναγιώτα 

Ερμού 89 
 ΣΚ Κοπανός, ΔΕ Ανθεμίων, Δ.  Νάουσας 
 ΣΚ 59035 
Σηλ.:2332043306 
e-mail:starcoug@gmail.com 

6 

Βιβλιοπωλείο «ΣΟ ΥΤΛΛΟ» 
Μητσιάνης Ιωάννης  

Φρ. Λαναρά 14 
Νάουσα 
ΣΚ 59200 
Σηλ.:2332022401 

7 

Βιβλιοπωλείο «ΦΡΤΕ ΕΛΙΔΕ»- 
Θωμαΐδου Αικατερίνη   

ΣΚ Αγγελοχώρι, ΔΕ Ειρηνούπολης, Δ. Νάουςασ 

TK 59034 
Σηλ. - FAX: 2332048067 
e-mail: xrises_selides@yahoo.gr 

 




