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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
    

ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

                γηα ηελ πξνκήζεηα  : 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΣΤΠΩΕΩΝ» 

 
                                                                                            

 
 

                            
 
       ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

 

           
          
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ  
ΑΡΥΗ : 

ΔΗΜΟ  ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ 
ΝΑΟΤΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  
ΗΜΑΘΙΑ    

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ 
ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ 

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΚΣΤΠΩΕΩΝ ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πξνϋπνινγηζκόο 
πξνκήζεηαο  : 

30.515,00 € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ 23%) 
 

                 24.808,94 €   
(άλεπ ΦΠΑ 23%) 

Αξ. Γηαθήξπμεο  : 5333  

Ζκεξνκελία   : 19/02 /2014 

 Πιεξνθνξίεο :  Βαηαληδή Αζελά, Λαπαβίηζαο Γεψξγηνο, Μπαηηάλεο Αζαλάζηνο 
Σειέθσλν      :  233233-50367, 50328,50329   
 Fax                 :  23320-24260 
 Γ/λζε              :  Πι.Γεκαξρίαο 30,              Σ.Κ. 59200 – ΝΑΟΤΑ  
 Δ- mail            :   vatantzi@naoussa.gr 
lapavitsas@naoussa.gr, 
mpatianis@naoussa.gr  
  

  
 
 

14PROC001882724 2014-02-21
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Ο ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ, έρνληαο ππ΄ φςηλ : 
 

 

 

Λακβάλνληαο ππφςε:  
 

 

α) Σν εδάθην ε΄ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010  

β) Σν άξζξν 209 ηνπ Ν. 3463/2006. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ησλ παξ. 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο 

αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 

δ) Σελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2286/1995.  

ε) Σελ ππ’ αξίζκ. :   3/  2014 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ,γηα ηελ ςήθηζε 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2014.  

ζη) Σελ ππ’ αξηζκ. 4870/ 14-02-2014 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Νάνπζαο , πεξί ηεο  

δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ πξνκήζεηα 

εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ. 

δ)Σηο ππ. αξηζκ. : 4890/ 14-02-2014  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη 

πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ. 

ε) Σελ κε αξηζκφ,  13/ 2014 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ 

ςήθηζε-δηάζεζε  ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ (Κ.Α. 02.10.6613, 02.15.6613 θαη  

02.30.6613 θαη ηελ    23/ 2014 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκφ ησλ φξσλ δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ  

κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

ζ)  Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο είλαη κέρξη 60.000 επξψ ρσξίο ην 
Φ.Π.Α., θαηά θσδηθφ αξηζκφ είδνπο ηνπ αξρείνπ εηδψλ ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο 
Πξνκεζεηψλ.  
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 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ  

 
 

Πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ  νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ πξνο 
πξνκήζεηα εηδώλ, ηνπ/ησλ Σκήκαηνο/ησλ,  γηα ην/ηα νπνίν/α θαηαζέηνπλ 
πξνζθνξά, γηα ηελ πξνκήζεηα : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΩΝ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ» , ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
30.515,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%. 
 
Η ζπλνιηθή πξνκήζεηα δηαηξείηαη ζε ηξία επί κέξνπο ΣΜΗΜΑΣΑ, σο εμήο : 

 
 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ΣΜΖΜΑΣΑ ηεο πξνκήζεηαο. 
Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο γηα κέξνο κόλνλ 
ΣΜΖΜΑΣΟ.  

 

 

Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν ν Γήκνο Η.Π. Νάνπζαο δηαζέηεη πίζησζε πνζνχ 30.515,00  
επξψ ζε βάξνο ησλ:  

KA 02.10.6613,           πνζό 20.000,00 € 
ΚΑ 02.15.6613 ,          πνζό  3.515,00 € 
ΚΑ 02.30.6613 ,          πνζό  7.000,00 €          
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2014 θαη ζα ζπλερίζεη λα επηβαξχλεη θαη ηνπο 
αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ έηνπο  2015. 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ ΣΜΖΜΑΣΩΝ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΥΩΡΗ Φ.Π.Α.) 

ΣΜΖΜΑ 1: Πξνκήζεηα δηαθόξσλ  θσηναληηγξαθηθώλ 

ραξηηώλ θαη ινηπώλ αλαισζίκσλ (cd-dvd)  

7.247,97 €  

 

ΣΜΖΜΑ 2: Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εθηππσηώλ θαη 

θαμ (κειάληα-κειαλνηαηλίεο-ηόλεξ-ηύκπαλα , inkjet & 

laser) 

9.268,29 € 

 

ΣΜΖΜΑ 3:  Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ γηα ηα 

θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ) (ηόλεξ θαη 

ηύκπαλα)  

8.292,68 € 

 

ΤΝΟΛΟ 24.808,94 €   

ΦΠΑ (23%) (επιμερίδεηαι ανάλογα ζε κάθε ομάδα) 5.706,06 € 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (ζυμπεριλαμβανομένου ηου Φ.Π.Α.)  30.515,00 € 
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1.-  ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 
ΑΡΥΖ 

ΔΗΓΟ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

ΓΗΜΟ Η.Π. 
ΝΑΟΤΑ  

ΠΡΟΥΔΙΡΟ 
ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΣΟ 
ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΘΔ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

  
   
 

 Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε ζπκκεηέρνληα/εο  πνπ ζα πξνζθέξεη/νπλ ηε 
ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ, ηνπ/ησλ 
Σκήκαηνο/ησλ,  γηα ην/ηα νπνίν/α θαηαζέηνπλ πξνζθνξά, θαη κεηά απφ ηελ 
γλσκάηεπζε ηεο αξκφδηαο  Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο 
Πξνζθνξψλ Πξνκεζεηψλ, φηη ε πξνζθνξά/εο  πιεξνί/νπλ ηηο ππ’αξηζκ.:  4890/ 
14-02-2014, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηνπο φξνπο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ. 

 2.-   ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 
     

 Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηελ εκεξεζία  ηνπηθή 
εθεκεξίδα  ΖΜΔΡΖΗΑ, ζα αλαξηεζεί ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ θαη ησλ ηξηψλ 
Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Η.Π. Νάνπζαο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
Σ.Δ.Δ. ζηελ Βέξνηα, θαζψο θαη ζηνλ ηζηνρψξν “ΓΙΑΤΓΔΙΑ”. Δπηπξνζζέησο  φια  ηα 
ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, ζα 
δηαηίζεληαη ειεχζεξα πξνο ιήςε, ζηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο 
www.naoussa.gr 

 

 

3.-  ΣΟΠΟ  -  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η έδξα ηνπ Γήκνπ Η.Π. Νάνπζαο  
Οδφο: Γεκαξρίαο 30, Νάνπζα, Σ.Κ. 
59200, 2νο φξνθνο Γεκαξρείνπ,  
αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

 
05/03/2014 

 
Σεηάξηε 

 
10:30 – 11:30 π.κ.  

 Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν 
ηξφπν, κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε εκέξα θαη σο ηελ 
15.00 κ.κ.  Η δηεχζπλζε απνζηνιήο είλαη: 

ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ ΓΖΜΟΤ Ζ.Π. ΝΑΟΤΑ 

Γεκαξρίαο 30, ΝΑΟΤΑ 

Σ.Κ. 59 200 

http://www.naoussa.gr/
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Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην δήκν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή 
δηαγσληζκνχ πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, 
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ 
πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξόζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

   4.-   ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
     Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : 

φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ 
αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Απηφ 
απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο εγγξαθήο ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ 
πξνκεζεπηή ζην επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν. 

 
 

    5.-   ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΔΤΥΩΝ 
Οη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ, δσξεάλ, ηα ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ είηε απφ ηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ, ζηε δηεχζπλζε 
www.naoussa.gr  ή απφ ην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ (Γεκαξρίαο 30,2νο φξνθνο 
Γεκαξρείνπ),  έσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε εκέξα θαη σο ηελ 
15:00 κ.κ. 

   
    6.-   ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ / ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 

Σειέθσλα ιήςεο πιεξνθνξηψλ Γξ. Πξνκεζεηψλ(εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο):  
23323-50367, -50328,  -50329  
FAX:23320-24260,  
e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr, mpatianis@naoussa.gr 

Αξκφδηνη ππάιιεινη : Βαηαληδή Αζελά  - Λαπαβίηζαο Γεψξγηνο , Μπαηηάλεο Αζαλάζηνο.    

   7.-   ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο εμσηεξηθά ζα θέξεη 

ηελ έλδεημε:  
 ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ/Α ΣΜΖΜΑ/ΣΑ …..,…..,…., 1ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΔΝΣΤΠΩΝ 

ΚΑΗ ΤΛΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ  ΓΗΑ ΣΟ 
ΓΖΜΟ Ζ.Π.ΝΑΟΤΑ. ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ:         5333 /  19-02-2014. 

Δληφο ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ πξνζθνξάο, ζα πεξηέρεηαη, πέξα απφ ηα 
δηθαηνινγεηηθά  ζπκκεηνρήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο,  
μερσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, πνπ ζα θέξεη ηελ έλδεημε:  

 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ/Α ΣΜΖΜΑ/ΣΑ …..,…..,….,2 ΣΖ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ  ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ Ζ.Π.ΝΑΟΤΑ. ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ:      5333 
/ 19 -02-2014. 
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη , επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηα  εηδηθά  έληππα 
πξνζθνξάο, ηα νπνία ζα είλαη αλαξηεκέλα ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν www.naoussa.gr . Σα 
έληππα πξνζθνξάο ρνξεγνχληαη θαη απφ ην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ. Σφζν ζηνλ 

                                                 
1
 Σσμπληρώνεηαι ο/ οι  αριθμός/οι  ηοσ/ηφν  ημήμαηος/ηφν για ηα οποία επιθσμεί ο σπουήθιος να καηαθέζει 

προζθορά.  
2
 Ομοίφς 

http://www.naoussa.gr/
mailto:vatantzi@naoussa.gr
mailto:lapavitsas@naoussa.gr
http://www.naoussa.gr/
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εμσηεξηθφ θάθειν φζν θαη ζηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζα ππάξρεη ε 
ππνγξαθή θαη ε ζθξαγίδα ηνπ ζπκκεηέρνληα.  

 
Η γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε Διιεληθή. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη 

λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο, ρσξίο κνπηδνχξεο θαη δηνξζψζεηο. 
 

Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηηο ππ’αξηζκ.:  4890/ 14-02-2014 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ 
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε 
κέξνο ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδώλ ηκήκαηνο  ή δελ αλαθέξνπλ θακία ηηκή γηα  
θάπνην από ηα δεηνύκελα είδε, ζα ζεσξνύληαη ειιηπείο θαη απαξάδεθηεο. 

 

 

8.- ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο εμήληα (60) εκέξεο 

απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν 
ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 
 
 
 
 

    9.- ΔΓΓΤΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

Με πνηλή λα κε γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά, νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη καδί κε 
ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί κε ην 5% 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο 
αμίαο ηνπ Σκήκαηνο ηεο πξνκήζεηαο γηα ην νπνίν θαηαζέηνπλ πξνζθνξά. Η 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. ηνπο ππφινηπνπο  ζπκκεηέρνληεο επηζηξέθεηαη κέζα ζε πέληε (5) 
εκέξεο απφ ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο .  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεηαη ην αθξηβέο χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο γηα θάζε μερσξηζηφ Σκήκα ηεο πξνκήζεηαο. 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΜΖΜΑ 1: Πξνκήζεηα δηαθόξσλ  θσηναληηγξαθηθώλ  
ραξηηώλ θαη ινηπώλ αλαισζίκσλ (cd-dvd) 

445,75 €  

 

ΣΜΖΜΑ 2: Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εθηππσηώλ θαη 
θαμ (κειάληα-κειαλνηαηλίεο-ηόλεξ-ηύκπαλα , inkjet & 

laser) 

570,00 € 

 

ΣΜΖΜΑ 3:  Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ γηα ηα 
θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ (ηόλεξ θαη 

ηύκπαλα) 

510,00 € 
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Δπηζεκαίλεηαη πσο  νη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο , ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 
μερσξηζηή εγγπεηηθή επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, γηα θάζε ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο γηα 
ην νπνίν επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά.  

10.-  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Οη δηαγσληδφκελνη - επί πνηλή απνθιεηζκνχ - καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ: 

α) Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

i. Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά 

ηνπο ξεηά αλαθέξνπλ ηα ζεκεία πνπ ηπρφλ δελ απνδέρνληαη. 

ii. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

iii. Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

iv. Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο 

εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ 

άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

v. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά 

ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

β) Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, 
ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ. 

γ) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην άξζξν 9 ηεο 
παξνχζαο. 

δ) Βεβαίσζε εγγξαθήο  πξφζθαηεο έθδνζεο (λα έρεη εθδνζεί ην αξγφηεξν κέρξη έμη 
(6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) ηνπ θάζε 
ελδηαθεξφκελνπ πξνκεζεπηή ζην επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, φπσο  
αλαθέξεηαη θαη  ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζεζε πξνζθνξάο γηα ην ΣΜΖΜΑ 2 : Πξνκήζεηα 
αλαισζίκσλ εθηππσηώλ θαη θαμ (κειάληα-κειαλνηαηλίεο-ηόλεξ-ηύκπαλα, inkjet 
& laser). 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα ηεο πξνκήζεηαο  πξνζθεξζνχλ 
είδε δηαθνξεηηθνχ θαηαζθεπαζηή απφ απηφλ ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηνλ νπνίν 
πξννξίδνληαη, δειαδή ηζνδύλακα θαη ζπκβαηά, ηφηε απαηηείηαη, καδί κε φια ηα άιια 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ ζηε δηαθήξπμε, επί 
πνηλή απνθιεηζκνύ, Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄75  ηνπ 
πξνζθέξνληνο φηη: 
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o Δθφζνλ θάπνην απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε απνδεηρηεί ειαηησκαηηθφ, 
ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα κε λέν αξίζηεο πνηφηεηαο, θαη εάλ 
απνδεηρηνχλ ειαηησκαηηθά πεξηζζφηεξν απφ ην 20% ηεο πνζφηεηαο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα φιε ε πνζφηεηα 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ κε λέα πξντφληα, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. Σπρφλ «θξπκκέλα» ειαηηψκαηα ηα 
νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαθή εθηχπσζε ή ηελ παληειή έιιεηςε 
εθηχπσζεο, αθνχ δηαπηζησζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, δεκηνπξγνχλ 
ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε  φιεο ηεο ινηπήο 
πνζφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ πνπ εληνπίζηεθαλ 
θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθψο.  

o Δθφζνλ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε θάπνην κεράλεκα ηνπ 
Γήκνπ Νάνπζαο απφ ηε ρξήζε ηζνδχλακσλ ή ζπκβαηψλ ηφλεξ 
(γεγνλφο πνπ ζα πηζηνπνηεζεί απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία είηε 
απφ εμεηδηθεπκέλν θνξέα ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ), ν 
πξνζθέξσλ ζα αλαιάβεη είηε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ 
κεραλήκαηνο είηε ηελ απνδεκίσζε ηεο ρξέσζεο ηνπ επηζθεπαζηή. 

o Η πνηφηεηα εθηχπσζεο, θαζψο θαη ν αξηζκφο εθηππψζεσλ ηνπ 
ηζνδχλακνπ πξντφληνο, ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ γλήζηνπ 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αξηζκφο 
εθηππψζεσλ κηθξφηεξνο θαηά 15% ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ζα 
αληηθαηαζηαζεί φιε ε ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
είδνπο. 

o Σα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα: 

o ηηο εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα αλαγξάθεηαη α) ε ζπκβαηφηεηα ηχπνπ 
–κνληέινπ, θαη β) ε εκεξνκελία ιήμεο ή ελαιιαθηηθά, ε εκεξνκελία 
θαηαζθεπήο. 

o Οη εζσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα είλαη αεξνζηεγείο. 

o Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα έρνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπιάρηζηνλ δέθα νρηψ (18) κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

o Σα πξνζθεξφκελα είδε δελ είλαη αλαγνκσκέλα ή 
αλαθαηαζθεπαζκέλα. 

o Δθφζνλ δεηεζεί λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα γηα κειάληα ή ηφλεξ, 
πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 
ηνπ δηαγσληζκνχ, ηφηε ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ 
απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε λα ηα πξνζθνκίζεη. 

 

Οη παξαπάλσ δειψζεηο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ σο φξνη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
ππνγξαθεί. 

 

 

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε πξνκήζεηα νθείιεη πξηλ ηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο λα πξνζθνκίζεη ζην Γήκν ηα πξσηφηππα έγγξαθα θαη 
πηζηνπνηεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πιελ απηψλ πνπ κπνξνχλ λα 
αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο έζησ θαη ελφο απφ ηα 
αλσηέξσ έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ή αλ απφ ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζή ηνπο θαη 
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ηνλ έιεγρν απηψλ πξνθχςεη θψιπκα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 
ζε ζπκκεηέρνληα πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε θαιχηεξε γηα ην θνξέα 
πξνζθνξά. Η θαηαηηζέκελε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξψηνπ κεηνδφηε ζηελ 
πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ. 

 

11.-  ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
11.1 Η ζχκβαζε πνπ  ζα ππνγξαθεί ζα έρεη εηήζηα ηζρχ (12 κήλεο) , κε 

έλαξμε ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 
11.2 Η ζχκβαζε δχλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη αλαδείμεσο λένπ πξνκεζεπηή, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη εμαληιεζεί ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο 
πξνκήζεηαο πνπ ζα ζπκθσλεζεί. Η αλσηέξσ παξάηαζε είλαη δπλαηή κεηά απφ ηε 
ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη κεηά απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ 
αξκφδηνπ πξνο ηνχην νξγάλνπ. 

11.3 . Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη ην ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην ηεο ζπκθσλεκέλεο 
ηηκήο, αλεμάξηεηα αλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη σο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο 
πξνκήζεηαο ππάξμνπλ απμήζεηο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ζηελ ηηκή κνλάδνο 
ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ. 
 
 
 
 
12.- ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζε πνζνζηό 10%, άλεπ Φ.Π.Α, επί ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο  αμίαο ησλ εηδώλ, ηνπ/(ησλ) Σκήκαηνο/(ησλ) ηεο 
πξνκήζεηαο 3 γηα ηα νπνία έρεη κεηνδνηήζεη θαη ηνπ έρεη θαηαθπξσζεί ε 
πξνκήζεηα.   Η παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή απαηηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 
ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο εγγπάηαη, ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ σο πξνο ηνλ ρξφλν , ηνλ ηφπν θαη ηελ πνηφηεηα  ησλ πξνζθεξφκελσλ 
εηδψλ, κε ζθνπφ λα θαιπθζεί ε ηπρφλ δεκηά πνπ ζα ππνζηεί ε αλαζέηνπζα αξρή, εάλ 
θαηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 
εθηέιεζή ηεο, αξλεζεί λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή ηηο 
εθπιεξψζεη πιεκκειψο. Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ 
απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

13.-  ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ – ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

13.1 Οη παξαγγειίεο θαη ν ηφπνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζα δίλνληαη 
απνθιεηζηηθά, κε έγγξαθε εληνιή ηνπ Γξ. Πξνκεζεηψλ, αλάινγα κε ηηο 
πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ο Αλάδνρνο  είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε , ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ζην αθέξαην, ην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Η κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή 
επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη 
αδπλακία έγθαηξεο παξάδνζεο επηθαινχκελνο ηπρφλ δπζρέξεηα εμεχξεζεο ζηελ 
αγνξά ηνπ είδνπο απηνχ. Ο Γήκνο Νάνπζαο δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε 
ππνρξεσκέλνο λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ. Οη πνζφηεηεο 
δχλαηαη λα απμεζνχλ ή λα κεησζνχλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ππφ 

                                                 
3
 Επιζημαίνεηαι πφς  οι ανάδοτοι , θα πρέπει να καηαθέζοσν ξεχωριστή εγγσηηική επιζηολής καλής εκηέλεζης, 

για κάθε τμήμα ηης προμήθειας για ηο οποίο έτοσν μειοδοηήζει. και ηοσς έτει καηακσρφθεί  
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ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη γίλεη ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ηεο 
πξνκήζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ, δειψλεη πσο είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζην αθέξαην ζηηο ζρεηηθέο 
παξαγγειίεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

 

13.2 Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ, φπσο θάζε θνξά απηή ηζρχεη,  κε ηελ θαηάζεζε 
ηνπ ζρεηηθνχ δειηίνπ απνζηνιήο – ηηκνινγίνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη 
ζρεηηθά ην Γξ. Πξνκεζεηψλ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηελ 
παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζην Γήκν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ. 

 

14.-  ΠΛΖΡΩΜΔ 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ παξάδνζε 
ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο , κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, εληφο 90 
(ελελήληα) εκεξψλ κεηά ηελ  ππνβνιή  ησλ αληίζηνηρσλ εμνθιεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη 
κεηά  ηελ παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

 

   15.-   ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΗΔΤΔΩΝ - ΚΡΑΣΖΔΗ 
   Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρφλ 

επαλαιεπηηθήο, ζα βαξχλνπλ ηνλ/ (ηνπο) αλάδνρν/(νπο). 
Ο  πξνκεζεπηήο  βαξχλεηαη κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

 
 
 

                                                     Νάνπζα   19/02/2014 
  
 
 
 

    Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Ζ.Π. ΝΑΟΤΑ  
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