
 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ               

ΔΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ Νάνπζα 29/12/2022 

ΔΗΜΑΡΥΙΑ 30 Σ.Κ. 59200   ΝΑΟΤΑ Αξ.πξση. 23463 

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

 

Πεξίιεςε δηαθήξπμεο αλνηθηνύ  δηαγσληζκνύ 

 

    Ο Δήκνο Νάνπζαο    πξνθεξχζζεη αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ θάησ ησλ νξίσλ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

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

«πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, εθηππσηψλ, tablets θαη ινγηζκηθνχ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ΚΕΠ», 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 27.600,00 € άλεπ ΦΠΑ (α/α ζπζηήκαηνο ΕΣΗΔΗΣ γηα ηνλ δηαγσληζκφ: 180591) 

    Ταμηλφκεζε θαηά  Cpv: 30213000-5, 30232100-5, 30213200-7, 48000000-8 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα Η/Υ, εθηππσηψλ, tablets θαη ινγηζκηθνχ πξνηεξαηφηεηαο, ζπλνιηθήο 

εθηηκψκελεο αμίαο 34.224,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (27.600,00 € άλεπ Φ.Π.Α  + 6.624,00 € Φ.Π.Α. 24% ) ηα 

νπνία ρσξίδνληαη ζε δχν ηκήκαηα: 

1. Τκήκα 1 - Πξνκήζεηα Η/Υ, Εθηππσηψλ θαη Tablet γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο gov.gr  wallet (5.1), εθηηκψκελεο 

αμίαο 24.180,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (19.500,00 € άλεπ ΦΠΑ + 4.680,00 € θπα 24%).    

2. Τκήκα 2 – Υινπνίεζε Σπζηήκαηνο δηαρείξηζεο επηζθεπηψλ & Πξνκήζεηα tablets κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δηαηίζεηαη 

εθαξκνγή γηα ηελ ππνγξαθή εγγξάθσλ απφ ηνπο εμππεξεηνχκελνπο πνιίηεο θαζψο θαη εθαξκνγή αμηνιφγεζεο 

απφ απηνχο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (5.2), εθηηκψκελεο αμίαο 10.044,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

(8.100,00 € άλεπ ΦΠΑ + 1.944,00 € ΦΠΑ 24%).      

Η πξνκήζεηα πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Εθζπγρξνληζκφο ησλ ΚΕΠ», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Εζληθφ Σρέδην 

Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο Ειιάδα 2.0, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε –ΝextCeneration EU, 

ζην πιαίζην ςεθηαθνχ ππιψλα ηνπ component 2.2 (modernize) κέζσ επηρνξήγεζεο απφ ην Υπνπξγείν Χεθηαθήο 

Δηαθπβέξλεζεο θαη αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ησλ ΚΕΠ.  (ε κε αξ. πξση. 153248/20-10-2022 θαη ΑΔΑ: 

9Χ8ΦΗ-5ΥΥ απφθαζε έληαμεο ηνπ έξγνπ «Εθζπγρξνληζκφο ησλ ΚΕΠ» θαη  θσδηθφ ΟΠΣ TA 5190859, ηεο δξάζεο κε ID 

16780, ζην Τακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο.  

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Τακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο.  

Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνπο Κ.Α. 02.69.7134.002 θαη Κ.Α. 02.69.7134.003 ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ έηνπο 2023 (ζρεη. ε ΑΑΥ 595/2022 πνπ απνηειεί θαη ην 

εγθεθξηκέλν αίηεκα 22REQ011901817 )  

      Η πξνκήζεηα δηαηξείηαη ζε δχν (2) ηκήκαηα. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα έλα  ή θαη γηα ηα δύν ηκήκαηα  ηεο 

πξνκήζεηαο. Δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο γηα κέξνο κόλνλ ηκήκαηνο. 

Ειιηπείο πξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε κέξνο ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ ή δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 

πξνζθεξφκελε ηηκή ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε πέληε κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή θαη αλάξηεζή ηεο ζην ΚΗΜΔΗΣ 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: ηνπιάρηζηνλ επηά (7) κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ . Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο: σο νξίδεηαη ζην άξζξν 2.2.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement 

.gov.gr).  Οη ζπκκεηέρνληεο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Δηαδηθηπαθή 

πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία εγγξαθήο Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

ζην άξζξν 2.4.2 ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Σχζηεκα. 

Ηκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Από ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζην ΕΗΔΗ 

(αξ.ζπζη.180591). 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ε 16/1/2023  θαη ώξα  15:00 κ.κ.. 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ    20/1/2023 θαη ώξα 10.00 πκ. 

      Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Εγγπήζεηο   
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πκκεηνρήο: χςνπο 1% ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ππέξ ηνπ Δήκνπ 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 θαηαθχξσζε, θαηαζέηνπλ 

πξν  ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ππέξ ηνπ Δήκνπ, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 4% 

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

         Τν ζχλνιν ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην www.naoussa.gr, ζηελ δηαδξνκή : 

Επηθαηξφηεηα –Πξνθεξχμεηο , φπνπ παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ζηνλ Ειιεληθφ Τχπν, θαζψο θαη ζηε Δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

          Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλεη αλαινγηθά ηνπο αλαδφρνπο. 

  

  

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 
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