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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργα 2, 3 & 4)». 
 

Ο ∆ήµος Νάουσας προκηρύσσει στα πλαίσια του «Επιχειρησιακού προγράµµατος 
"Μακεδονία - Θράκη" Άξονας Προτεραιότητας: "Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην 
ΠΚΜ"» (Ε.Σ.Π.Α.), που συγχρηµατοδοτείται από το ∆ιαρθρωτικό ταµείο Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερεικής Ανάπτυξης), µε κριτήριο κατακύρωσης την  Χαµηλότερη Τιµή, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, της µε αριθµό 11389/93 Απ.Υπ.Εσ. «ΕΚΠΟΤΑ» και των τεχνικών προδιαγραφών του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ που είναι αναπόσπαστο τµήµα της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης, για την : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ 
(Υποέργα 2, 3 & 4)». 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, στη Νάουσα την 3 του µηνός Σεπτεµβρίου   
του έτους 2013 ηµέρα  Τρίτη   και από ώρα 9οο π.µ   έως 10οο µ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», 
για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτό περιγράφεται 
µονοσήµαντα στο Παράρτηµα Α΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει 
αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η 
χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του προϋπολογισµού του κάθε  «πακέτου. Εξαίρεση σε αυτό είναι 
τα «πακέτα» ΠΑΚΕΤΟ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ και ΠΑΚΕΤΟ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ, όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά για το ένα ή  περισσότερα «υποπακέτα» του «πακέτου» και όχι αναγκαστικά για το 
σύνολό του και εδώ όµως για το σύνολο των ειδών του κάθε «υποπακέτου». Κριτήριο 
κατακύρωσης, σ’ αυτήν την περίπτωση, είναι η συνολική χαµηλότερη τιµή για το καθένα από τα 
«υποπακέτα» του «πακέτου» ξεχωριστά. Οι προσφορές ισχύουν - δεσµεύουν τους προσφέροντες 
για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του 



 
 

  
 

διαγωνισµού. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (∆ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, 
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε 
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι 
την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού µε την ένδειξη «∆ΗΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ, ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ (µε πρωτόκολλο) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργα 2, 3 & 4)».  

Αντικείµενο προµήθειας : Ο ∆ιαγωνισµός αφορά στην προµήθεια τριών (3) «πακέτων» 
(ΠΑΚΕΤΟ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ µε δύο (2) υποπακέτα (Α1:Υπολογιστές - Μηχανές γραφείου και λοιπός 
Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός και Α2: Συσκευές Ήχου και Εικόνας), ΠΑΚΕΤΟ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΒΕΤΛΑΝΣ µε επτά (7) υποπακέτα (Β1: Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου 
κεραµικής,  Β2: Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου ζωγραφικής- χαρακτικής, Β3: 
Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου κοσµήµατος, Β4: Ειδικός επαγγελµατικός 
εξοπλισµός εργαστηρίου φωτογραφίας, Β5: Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου 
βιτρώ,  Β6: Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου ψηφιδωτού και Β7: Ειδικός 
επαγγελµατικός εξοπλισµός αναψυκτηρίου)  και ΠΑΚΕΤΟ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ), τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους 
Πίνακες του Παραρτήµατος Α', της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης 
Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική η συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. είναι : 
τριακόσιες είκοσι µία  χιλιάδες τετρακόσια ένα ευρώ και δέκα λεπτά (321.401,10 €), 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, ή σχήµατα νοµικών -
φυσικών προσώπων όπως αυτά αναφέρονται λεπτοµερώς στην Αναλυτική ∆ιακήρυξη. 

Για εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής για το κάθε «πακέτο» που υποβάλουν προσφορά, 
αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε το νόµο το δικαίωµα αυτό, µε ποσό ίσο µε το 5% του 
προϋπολογισµού του «πακέτου» που υποβάλουν προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η 
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, 
που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύµφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, µε το 
συνηµµένο στη διακήρυξη υπόδειγµα του παραρτήµατος Ε’ (1). Όταν η προσφορά αφορά µέρος 
των υπό προµήθεια ειδών γίνεται δεκτή εγγύηση συµµετοχής που καλύπτει το προαναφερόµενο 
ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού της διακήρυξης, πάντα 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, αλλά επί του µέρους του ενδεικτικού προϋπολογισµού που 
αντιστοιχεί στο µέρος των προς προµήθεια ειδών για τα οποία υπάρχει προσφορά από τον 
υποψήφιο ανάδοχο. 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσουν οι ενδιαφερόµενοι αναφέρονται 
λεπτοµερώς στη αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισµού. 

Η Αναλυτική ∆ιακήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα παραρτήµατα, που αποτελούν 
αναπόσπαστα µέρη αυτής, διατίθεται από τον ∆ήµο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (∆ηµαρχίας 30, 
Νάουσα , τηλ. 2332350358, fax 2332024260),  αρµόδια  : κ. Κάρτα Μαρία 

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά µε την ∆ιακήρυξη µέχρι και την δωδέκατη (12η) ηµέρα πριν από την λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν γίνεται δεκτή καµία διευκρίνιση όρου 
∆ιακήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε 
όλους τους ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν την Προκήρυξη µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις 
προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Περίληψη της ∆ιακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  2 - 7- 2013 



 
 

  
 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν την δαπάνη, που ανέρχεται 
σε 15,00 € καθώς και τα έξοδα αποστολής, ενώ διατίθεται και δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή από 
τον διαδικτυακό τόπο   www.naoussa.gr 

 
ΝΑΟΥΣΑ,  2 /7 / 2013 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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