
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Νάνπζα  21-02-2014 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ        αξ.πξση. 5611 

ΓΗΜΟ  H.Π. ΝΑΟΤΑ.       

         

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ  ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΝΣΤΠΧΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ  

Ο Δήκαξρνο Νάνπζαο, πξνθεξύζζεη Πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό, κε ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηελ  νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ 
πξνο πξνκήζεηα εηδώλ, ηνπ/ησλ Σκήκαηνο/ησλ,  γηα ην/ηα νπνίν/α θαηαζέηνπλ πξνζθνξά, , 
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 30.515,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%. Γηα ηνλ παξαπάλω 
ιόγν ν Δήκνο Η.Π. Νάνπζαο δηαζέηεη πίζηωζε πνζνύ 30.515,00  επξώ ζε βάξνο ηωλ:  
KA 02.10.6613,πνζό 20.000,00 €, ΚΑ 02.15.6613,πνζό  3.515,00 € θαη ΚΑ 02.30.6613,πνζό  
7.000,00 € ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδωλ έηνπο 2014 θαη ζα ζπλερίζεη λα επηβαξύλεη θαη ηνπο 
αληίζηνηρνπο θωδηθνύο ηνπ έηνπο  2015. 
Η ζπλνιηθή πξνκήζεηα δηαηξείηαη ζε ηξία επί κέξνπο ΣΜΗΜΑΣΑ, ωο εμήο : 

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

Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 5ε Μαξηίνπ 2014,   εκέξα Τεηάξηε  θαη από ώξα 10.30 έσο 
11.30  ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο Δηαγωληζκνύ Πξνκεζεηώλ, ζηελ αίζνπζα ηνπ Δεκνηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ, ζην  2

ν
 όξνθν ηνπ Δεκαξρηαθνύ θαηαζηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Δεκαξρίαο 

30,ζηε Νάνπζα .Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινύλ θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν 
ηξόπν κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγωληζκνύ εξγάζηκε εκέξα θαη ωο ηελ 15.00 κ.κ.  Η δηεύζπλζε 
απνζηνιήο είλαη: ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΓΗΜΟΤ Η.Π. ΝΑΟΤΑ, Γεκαξρίαο 30, ΝΑΟΤΑ,Σ.Κ. 59 200 

Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα, νη ελώζεηο 
πξνκεζεπηώλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνύλ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο 
πξνκήζεηαο. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 5%, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., επί 
ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ Σκήκαηνο ηεο πξνκήζεηαο γηα ην νπνίν 
θαηαηίζεηαη πξνζθνξά.  

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΣΜΗΜΑ 1 445,75 €  

ΣΜΗΜΑ 2 570,00 € 

ΣΜΗΜΑ 3 510,00 € 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙ ΜΔΡΟΤ ΣΜΗΜΑΣΧΝ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΥΧΡΙ Φ.Π.Α.) 

ΣΜΗΜΑ 1: Πξνκήζεηα δηαθόξσλ  θσηναληηγξαθηθώλ ραξηηώλ θαη ινηπώλ αλαισζίκσλ (cd-dvd)  
7.247,97 €  

 

ΣΜΗΜΑ 2: Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εθηππσηώλ θαη θαμ (κειάληα-κειαλνηαηλίεο-ηόλεξ-ηύκπαλα 

,inkjet &  laser) 

9.268,29 € 

 

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

ηύκπαλα)  

8.292,68 € 

 

ΤΝΟΛΟ 24.808,94 €   

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

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)        30.515,00 € 

ΑΔΑ: ΒΙΕΩΩΚ0-ΣΗΨ



Όια  ηα ηεύρε ηνπ δηαγωληζκνύ, ζα δηαηίζεληαη δωξεάλ ,είηε από ηνλ επίζεκν δηθηπαθό ηόπν 
ηνπ Δήκνπ,www.naoussa.gr ή θαη από ην Γξ. Πξνκεζεηώλ ηνπ Δήκνπ (Δεκαξρίαο 30,2

νο
 όξνθνο 

Δεκαξρείνπ),  έωο θαη ηελ πξνεγνύκελε ηνπ δηαγωληζκνύ εξγάζηκε εκέξα θαη ωο ηελ 15:00 κ.κ.Η 
πξνκήζεηα ζα θαηαθπξωζεί ζε ζπκκεηέρνληα, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ ζα θξηζεί ηερληθά απνδεθηή θαη 
έρεη ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ηωλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ, ηνπ/ηωλ Τκήκαηνο/ηωλ,  γηα ην/ηα 
νπνίν/α θαηαζέηνπλ πξνζθνξά. 
Σειέθσλα ιήςεο πιεξνθνξηώλ Γξ. Πξνκεζεηώλ(εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο):  
23323-50367, 50328  
FAX:23320-24260,  
e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr 
Αξκόδηνη ππάιιεινη : Βαηαληδή Αζελά, Λαπαβίηζαο Γεώξγηνο 

 

 

Ο Γήκαξρνο 

 

Καξακπαηδόο Αλαζηάζηνο 

ΑΔΑ: ΒΙΕΩΩΚ0-ΣΗΨ


