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ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 

ΓΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 

ΓΗΜΑΡΥΙΑ 30 Σ.Κ. 59200   ΝΑΟΤΑ 

Σηλέθωνο:  2332350328, 233235050367 

Fax    :  2332024260 
E-mail : lapavitsas@naoussa.gr, karipidou@naoussa.gr, 

adamidou@naoussa.gr 

Περίληψη διακήρυξησ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 
    Ο Διμοσ Η.Π. Νάουςασ προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμήσ, για 

τθν ανάδειξθ προμθκευτι, με τίτλο και αντικείμενο τησ ςφμβαςησ  τθν  «προμήθεια εντφπων και υλικών 

μηχανογράφηςησ και πολλαπλών εκτυπώςεων και γραφικήσ φλησ  για τισ ανάγκεσ των υπηρεςιών του 

Δήμου». 

Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 
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ΓΗΜΟ  Η.Π.  ΝΑΟΤΑ 

1 ΣΜΗΜΑ  1  Ππομήθεια διαθόπων  

θωηοανηιγπαθικών  σαπηιών 

(CPV) : 30197643-5 

7.661,29 1.838,71 9.500,00 Κ.Α.02.10.6613,02,15.6613,02.30.6613 
προϋπολογισμού έτοσς 2019 & ο  

αντίστοιτος τοσ 2020 

2 TΜΗΜΑ  2  - Ππομήθεια αναλωζίμων 

εκηςπωηών και θαξ (μελάνια-

μελανοηαινίερ-ηόνεπ-ηύμπανα , inkjet & 

laser) (CPV) : 30125110-5, 30192113-6 

,22500000-5 

6.451,61 1.548,39 8.000,00 Κ.Α.02.10.6613,02,15.6613,02.30.6613 
προϋπολογισμού έτοσς 2019 & ο  

αντίστοιτος τοσ 2020 

3 ΣΜΗΜΑ 3 - Ππομήθεια αναλωζίμων για 

ηα θωηοανηιγπαθικά μησανήμαηα ηος 

Γήμος) (ηόνεπ και ηύμπανα) 

 (CPV) :30125120-8, 22500000-5 

5.645,16 1.354,84 7.000,00 Κ.Α.02.10.6613,02.15.6613,02.30.6613 
προϋπολογισμού έτοσς 2019 & ο  

αντίστοιτος τοσ 2020 

4 ΣΜΗΜΑ 4 - Ππομήθεια γπαθικήρ ύληρ 

και λοιπών ςλικών γπαθείος  

(CPV) : 30192000-1, 30192700-8 

9.677,42 2.322,58 12.000,00 Κ.Α.02.10.6612 προϋπολογισμού έτοσς 

2019 & ο  αντίστοιτος τοσ 2020 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α.( ΣΜ.1 + 

ΣΜ.2+ΣΜ.3+ΣΜ.4) 
29.435,48 € 

Φ.Π.Α. (24 %) 7.064,52 € 
ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ  Φ.Π.Α. 36.500,00 € 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα  ή περιςςότερα τμήματα  τησ προμήθειασ. Δεν γίνονται δεκτζσ και 
απορρίπτονται οι προςφορζσ για μζροσ μόνον τμήματοσ. Ελλιπείσ προςφορζσ που κα αναφζρονται ςε μζροσ 
των ποςοτιτων των ειδϊν ι δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι κα απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. Διάρκεια φμβαςησ: δϊδεκα (12) μήνεσ ,με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία 
υπογραφισ.  Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: τουλάχιςτο ζξι(6) μινεσ από τθν θμερομθνία διαγωνιςμοφ. 

 Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ , ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ υμβουλίου, 
ςτον 2ο όροφο του Δθμαρχείου, ςτθν οδό ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΤ 30(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ), τθν Δευτζρα 11/11/2019.  
Ώρα ζναρξησ υποβολήσ προςφορϊν : 10:00 π.μ. - Καταληκτική ϊρα υποβολήσ προςφορϊν : 10:30 π.μ. 
ε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί 
εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το 
αργότερο μζχρι τθν ανωτζρω θμερομθνία και καταλθκτικι ϊρα του διαγωνιςμοφ. 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα( ςφμφωνα με το άρκρο 25,  Ν.4412/2016). 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  
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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. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ 
3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
      Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 
 Ο/οι προμθκευτισ/ζσ ςτον/ςτουσ  οποίο/ουσ  κα γίνει θ κατακφρωςθ, κα κλθκεί να κατακζςει προ 
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ, υπζρ του Διμου ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 
5%  επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ Φ.Π.Α. (άρκρο 4.1 τθσ διακιρυξθσ). Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ 
διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 6 ημζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο 
δεν εξετάηονται.  
 Η παροφςα  δθμοςιεφεται ςε μία θμεριςια εφθμερίδα, τοπικι ι τθσ ζδρασ του νομοφ. Οι δαπάνεσ 
δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν, ςε κάκε περίπτωςθ, τον ανάδοχο και 
ειςπράττονται κατά τθν πλθρωμι τθσ ςφμβαςθσ. Η παροφςα αναρτικθκε ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου:  www.naoussa.gr ,ςτθν διαδρομι : Προςκλιςεισ-
προκθρφξεισ και ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων του Δθμαρχείου ςτθ Νάουςα και ςτα δθμοτικά καταςτιματα 
τθσ Δ.Ε. Ειρθνοφπολθσ (Σ.Κ. Αγγελοχωρίου) και τθσ Δ.Ε. Ανκεμίων (Σ.Κ. Κοπανοφ). 
    Η Διακιρυξθ και όλα τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ καταχωρικθκαν ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www.naoussa.gr  ςτθν διαδρομι : Προςκλιςεισ  -προκθρφξεισ, 
απ’ όπου παρζχεται πλιρθσ, ελεφκερθ και δωρεάν λιψθ,  και ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ Η.Π. ΝΑΟΥΑ 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 
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