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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

∆ΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 

Ο ∆ήµος Η.Π. Νάουσας, µε διεύθυνση Πλ. ∆ηµαρχίας 30, Τ.Κ. 592 00, προκηρύσσει 
Πρόχειρο  ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, µε κριτήριο 
τη  συµφερότερη από οικονοµικής άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την 
υλοποίηση της πράξης «Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης ∆ήµου Ηρωικής 
Πόλεως Νάουσας», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»,  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» 

Περιγραφή /αντικείµενο της σύµβασης: Αντικείµενο του έργου, είναι η παροχή τεχνικής 
υποστήριξης των αρµόδιων υπηρεσιών του ∆ήµου για την ωρίµανση / υλοποίηση έργων, τα 
οποία είναι ενταγµένα ή πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.  

Τόπος εκτέλεσης εργασιών:  ∆ήµος Νάουσας 

Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε  
πενήντα χιλιάδες ευρώ  (50.000,00) ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 

Τα Τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται από το ∆ήµο Νάουσας (Πλ. ∆ηµαρχίας 
30, πληροφορίες κ. Κάρτα Μαρία, τηλ. 2332350358) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω τεύχη, µέχρι και την Τετάρτη 
3 Οκτωβρίου 2012, έξι  (6) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών, καταβάλλοντας το ποσό των 5,00 ευρώ  

∆ιάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία εκτέλεσης: ∆έκα οκτώ (18) µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη, έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις 

φυσικών ή/και νοµικών προσώπων καθώς και Συνεταιρισµοί, ηµεδαπά ή αλλοδαπά που είναι 

εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστηµένα στα 

κράτη – µέλη της Συµφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστηµένα 

στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του 

Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 

Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή είναι εγκατεστηµένα σε 

τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί µε τη 

νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – µέλους που έχει υπογράψει 

τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης  χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν 

την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας 
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εκ των ανωτέρω χωρών. 

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: Η προθεσµία υποβολής των 
προσφορών εκπνέει στις 09/10/2012 και ώρα 11:00 π.µ. 

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή 
µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Οι προσφορές θα συνταχθούν στην 
ελληνική γλώσσα και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αναλυτικής προκήρυξης. 

∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος του αντικειµένου 
του έργου.  

Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να περιβληθεί 
ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει Προσφορά.  

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν για τρεις (3) µήνες από την ηµέρα λήξης της 
προθεσµίας υποβολής Προσφορών. 

Εγγύηση συµµετοχής: Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει 
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 
της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) του έργου. 

Λοιπές πληροφορίες: Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το αναλυτικό 
τεύχος προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

Έξοδα δηµοσίευσης : Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του 
έργου. 

 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ 
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