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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

GR – ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: «ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ»

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 80 Ρέθυμνο
Τηλέφωνα: 2831040023 
E-mail: marios  @rethymno.gr   

Κατηγορία (Ταξινόμηση κατά CPV): 
• 44300000 (Καλώδια, σύρματα και συναφή προϊόντα) 
• 31300000 (Μονωμένα σύρματα και καλώδια) 
• 31100000 (Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές) 
• 31500000 (Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες) 
• 31600000 (Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) 
• 32500000 (Τηλεπικοινωνιακό υλικό) 
• 31200000 (Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος) 

Περιγραφή της προμήθειας

Ο  Δήμος  Ρεθύμνου  ενεργώντας  ως  Αναθέτουσα  Αρχή  σύμφωνα  με  τις  αρ.274/2011,  αρ.276/2011, 
αρ.281/2011,  αρ.282/2011,  αρ.389/2011,  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  προκηρύσσει  την 
διενέργεια  ανοικτού  Διεθνή  Διαγωνισμού  σε  Ευρώ,  με  υποβολή  σφραγισμένων  προσφορών  για  την 
ανάδειξη μειοδότη – προμηθευτή της προμήθειας «υλικού για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και Δημοτικό 
φωτισμό».
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός  της δαπάνης των πιο πάνω ειδών ανέρχεται  στο ποσό των 
τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα Ευρώ (359.540,00 €) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 292.308,94 €).

Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης 
την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Τόπος Παροχής Προμήθειας
Τα είδη θα παραδοθούν στις κατατόπους αποθήκες του Δήμου Ρεθύμνης, εφάπαξ ή τμηματικά, με εξ’  
ολοκλήρου έξοδα και προσωπικό του προμηθευτή 
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Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, ή συνεταιρισμοί 
με τεκμηριωμένη εμπειρία  στο αντικείμενο της προμήθειας και  λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 
τρίτες  χώρες  που  έχουν  κυρώσει  τη  Συμφωνία  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας

Η χρονική  διάρκεια  υλοποίησης  της  προμήθειας  είναι  τέσσερις  (4)   μήνες από  την  υπογραφή  της 
σύμβασης. 

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης της προμήθειας 
από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου όλες τις εργάσιμες μέρες και  
ώρες μέχρι και την 09/09/2011 ημερομηνία τελικής λήψης των τευχών:
Ταχ. Δ/νση: Λ. Σοφ. Βενιζέλου «Κτίριο Δελφίνι» 
Τηλέφωνο:  2831040023
Fax: 2831040004
Αρμόδιος Υπάλληλος: Δρετουλάκης Μάριος

γ) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην 
διεύθυνση http  ://  www  .  rethymno  .  gr  

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

α) Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  συμμετέχοντες  ή  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  τους  στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου μέχρι την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 
2011  και  ώρα  11:00  π.μ. Σε  αντίθετη  περίπτωση  οι  προσφορές  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  και 
επιστρέφονται. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, 
με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραληφθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή μέχρι 14/09/2011)

γ) Οι  προσφορές  αφορούν  ολόκληρη  την  προμήθεια  υποβάλλονται  σε  ένα  πρωτότυπο  και  ένα  (1) 
αντίγραφο  σε  έντυπη  και  ηλεκτρονική  μορφή  (CD  ROMs).  Προσφορές  για  μέρος  της 
προκηρυσσόμενης προμήθειας δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ρεθύμνου, Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου «Κτίριο Δελφίνι» 74100 Ρέθυμνο, στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 
10:30 πμ έως 11:00πμ (λήξη κατάθεσης προσφορών). Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να 
παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.

Εγγυήσεις συμμετοχής
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα 
εφτά Ευρώ (17.977,00) € (ποσοστό 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να 
απευθύνεται προς το Δήμο Ρεθύμνου και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου  
ισχύος της προσφοράς. 

Ισχύς των προσφορών
Τουλάχιστον  120  ημέρες  από  την  επομένη  της  ημερομηνίας  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των 
προσφορών.

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση 
Ημερομηνία  αποστολής  της  περίληψης  της  προκήρυξης  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων είναι  η 05/08/2011. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της  προκήρυξης  στο τεύχος 
δημοσίων συμβάσεων της  Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 05/08/2011. 
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Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης

Η ανάθεση της παρούσας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων, το  π.δ. 60/07, το Ν. 3463/06. Τις διατάξεις των ν. 2286/1995 
(ΦΕΚ  19/Α/1995),  2362/1995  (ΦΕΚ  Α΄247),  ν.2522/1977  (ΦΕΚ  Α΄178),  ν.3614/2007  (ΦΕΚ  Α’ 
267/3.12.2007).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Ρεθύμνου τηλ. 
2831040023, Αρμόδιος υπάλληλος Δρετουλάκης Μάριος, Fax: 2831040004, email: marios  @  rethymno  .  gr    

                                                                                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ
                                                                                          ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
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