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ΠΕΡΘΛΗΦΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ 
ΓΘΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΕΞΟΠΛΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΧΝ ΥΟΛΕΘΧΝ ΝΑΟΤΑ». 

 
Ο Γήκνο Νάνπζαο πξνθεξχζζεη ζηα πιαίζηα ηνπ «Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

"Μαθεδνλία - Θξάθε" Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο: "Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο ζηελ 
ΠΚΜ"» (Δ..Π.Α.), πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Διαρθρωηικό ηαμείο Ε.Σ.Π.Α. (Δπξσπατθφ 
Σακείν Πεξηθεξεηθήο Αλάπηπμεο), κε κριτήριο κατακύρωσης την  Υαμηλότερη Σιμή, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 
2004/18/ΔΚ, ηεο κε αξηζκφ 11389/93 Απ.Τπ.Δζ. «ΔΚΠΟΣΑ» θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Β΄ πνπ είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο, γηα ηελ : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΕΞΟΠΛΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΧΝ ΥΟΛΕΘΧΝ ΝΑΟΤΑ». 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ, ζηε Νάνπζα ηελ 1η ηνπ κελφο Οθησβξίνπ  ηνπ 
έηνπο 2013 εκέξα  Σρίηη θαη απφ ψξα 9οο π.κ   έσο 10οο μ.  (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξψλ) 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα «παθέηα», 
γηα ηε ζπλνιηθή φκσο πξνθεξπρζείζα πνζφηεηα θάζε «παθέηνπ», φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη 
κνλνζήκαληα ζην Παξάξηεκα Α΄. Απφξξηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ ελφο «παθέηνπ» επηθέξεη 
απηφκαηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο νιφθιεξνπ ηνπ «παθέηνπ». Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε 
ταμηλόηερη ηιμή γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θάζε  «παθέηνπ. Δμαίξεζε ζε απηφ είλαη 
ην «παθέην Ηα: Λνηπφο Δμνπιηζκφο» φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά 
γηα έλα ή πεξηζζφηεξα είδε ηνπ «παθέηνπ» θαη φρη αλαγθαζηηθά γηα ην ζχλνιφ ηνπ. Κξηηήξην 
θαηαθχξσζεο, ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε, είλαη ε ζπλνιηθή ρακειφηεξε ηηκή γηα ην θαζέλα απφ ηα 
είδε ηνπ «παθέηνπ» μερσξηζηά θαη ηζρχνπλ - δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ είθνζη 
(120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη 
πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία (ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ, ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ, 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ) κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ 
απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε 
ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ έλδεημε «ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ, ΔΗΜΑΡΥΕΘΟ, 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΧΝ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ (με ππωηόκολλο) γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ 

ΕΞΟΠΛΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΧΝ ΥΟΛΕΘΧΝ ΝΑΟΤΑ».  
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Ανηικείμενο προμήθειας : Ο Γηαγσληζκφο αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ΔΝΣΔΚΑ (11) 
«ΠΑΚΔΣΩΝ» (Α:Τπνινγηζηέο – Μεραλέο γξαθείνπ/πζθεπέο ήρνπ θαη εηθφλαο, Β:Γηαδξαζηηθνί 
Πίλαθεο, Γ:Έπηπια, Γ:Δμνπιηζκφο θπζηνζεξαπείαο, Δ:Δμνπιηζκφο γπκλαζηηθήο, αζινπαηδηψλ θαη 
ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο Σ:Δμνπιηζκφο εξγαζηεξίσλ απηφλνκεο δηαβίσζεο, Ε:Δμνπιηζκφο 
εξγαζηεξίσλ θεπνπξηθήο, Ζ:Δμνπιηζκφο εξγαζηεξίσλ πθαληηθήο θαη ξαπηηθήο, Θ: Δηδηθφο 
Δμνπιηζκφο γηα παηδηά κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, Η: Δηδηθφο εμνπιηζκφο γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα 
φξαζεο, Ηα:Λνηπφο Δμνπιηζκφο) ηα νπνία αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο ηνπ 
Παπαπηήμαηορ Α', ηεο Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα ελδεηθηηθή ε ζπλνιηθή δαπάλε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. είλαη : 
Διακοζίων ογδόνηα εννέα τιλιάδων ηριακοζίων ηεζζάρων εσρώ (289.304,00€), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νομικά ή θςζικά ππόζωπα, ή ζσήμαηα νομικών -
θςζικών πποζώπων φπσο απηά αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ Αλαιπηηθή Γηαθήξπμε. 

Γηα εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 
εγγσηηική επιζηολή ζσμμεηοτής ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ πνπ ππνβάινπλ πξνζθνξά, 
αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ην λφκν ην δηθαίσκα απηφ, κε πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, κε Φ.Π.Α. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη 
ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ πξνζθνξάο, πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε θαη 
λα είλαη ζχκθσλε, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε 
ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο Δ’ (1). Όηαλ ε πξνζθνξά αθνξά κέξνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 
γίλεηαη δεθηή εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ θαιχπηεη ην πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ 5% φρη επί ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δηαθήξπμεο, πάληα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, 
αιιά επί ηνπ κέξνπο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην κέξνο ησλ πξνο 
πξνκήζεηα εηδψλ γηα ηα νπνία ππάξρεη πξνζθνξά απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν. 

Τα δικαιολογηηικά πος ππέπει να πποζκομίζοςν οι ενδιαθεπόμενοι αναθέπονηαι 
λεπηομεπώρ ζηη αναλςηική διακήπςξη ηος διαγωνιζμού. 

Ζ Αλαιπηηθή Γηαθήξπμε καδί κε ηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα, πνπ απνηεινχλ 
αλαπφζπαζηα κέξε απηήο, δηαηίζεηαη απφ ηνλ Δήμο Νάοσζας Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (Γεκαξρίαο 
30, Νάνπζα, θεληξηθφ θηίξην) (ηει. 2332029609, fax 2332024260,  αξκφδηνη  : Νίθνπ Γήκεηξα. 

Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή 
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ Γηαθήξπμε κέρξη θαη ηελ δσδέθαηε (12ε) εκέξα πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ππνβάιινληαο γξαπηψο εξσηήζεηο ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο δελ γίλεηαη δεθηή θακία δηεπθξίληζε φξνπ 
Γηαθήξπμεο ή άιιε επηθνηλσλία. Γξαπηέο Απαληήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηνχληαη ζε 
φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πνπ παξέιαβαλ ηελ Πξνθήξπμε κέρξη θαη έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Οη Τπνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη λα επηθαινχληαη απαληήζεηο 
πξνθνξηθέο ή δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Ζ Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο  09 - 08 - 2013 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηελ δαπάλε, πνπ αλέξρεηαη 
ζε 15,00 € θαζψο θαη ηα έμνδα απνζηνιήο, ελψ δηαηίζεηαη θαη δσξεάλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ 
ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν   www.naoussa.gr 

 
ΝΑΟΤΑ,   04 / 09 / 2013 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
 
 
 

ΑΝΑΣΑΘΟ ΚΑΡΑΜΠΑΣΖΟ 

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΚ0-44Θ


