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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Ανανέωση Ετήσιας
Συνδρομής στο ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης η δαπάνη της οποίας
ανέρχεται σε συνολικό ποσό 2.294,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 00.6451.003 – Συνδρομή στο Site ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020, καθώς και τον κωδικό είδους (CPV): 79980000-7
Eτήσιες
Συνδρομές .
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω Υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 485 ΑΑΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Π.Δ. 96/2007 και το άρθρο 130 του Π.Δ. 26/2012 η ανωτέρω
προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ο Δήμος Ρεθύμνης
Σας προσκαλεί
να καταθέσετε την προσφορά σας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός τρίων (3)
ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην
ιστοσελίδα του Δήμου, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης
Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 και
συγκεκριμένα έως και την Πέμπτη 23/07/2020 και ώρα 10:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης
οικονομικών προσφορών).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email,
fax)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/νση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών &
Αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «Συνδρομές στην ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ»
Προϋπολογισμού: 2.294,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 23-07-2020
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη

Η διενέργεια της Υπηρεσίας

θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.

4412/20106 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των προσφερομένων ειδών, η
οποία θα είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Α) Οικονομική Προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου
φακέλου (Παράρτημα II – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς).

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του
Ν.4412/2016)
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