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Τίτλος ∆ιαγωνισµού : «Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύµνου.» 

              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

             Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

   την επιλογή αναδόχου προµηθευτή, µε ανοικτό διαγωνισµό, σφραγισµένες προσφορές, 
µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά για την προµήθεια έτοιµου φαγητού πλήρως 
µεσηµεριανού γεύµατος για την σίτιση εκατόν σαράντα(140) µαθητών, του Μουσικού 
Σχολείου Ρεθύµνου για το σχολικό έτος 2012-2013 (µε δικαίωµα αυξοµείωσης του 
αριθµού των µερίδων ανάλογα µε τις ανάγκες του σχολείου). 
Η παραπάνω προµήθεια έχει προϋπολογισµό δηµοπράτησης 99.824,34 

ΕΥΡΩ  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%). 
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στις  1-10-2012 και ώρα 9.30 έως 10:00 π.µ., (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών)  µετά την οποία καµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, ενώπιον της 
αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού, στα γραφεία του ∆ήµου Ρεθύµνης, στην οδό Σοφοκλή 
Βενιζέλου (κτίριο ∆ελφίνι). 

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, επί της συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης, ήτοι  
4991,22 ευρω.  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : 
α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
β) Συνεταιρισµοί και 
γ) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και είναι αναγνωρισµένοι 
επαγγελµατίες που διαθέτουν άδεια λειτουργίας βιοτεχνίας παρασκευής και διανοµής 
έτοιµου φαγητού, µε την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελµατικό ή 
εµπορικό µητρώο κατά τούς 
όρους που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. Το 
παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εµπορικό Επιµελητήριο και για 
τις άλλες χώρες -µέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιµελητήρια του άρθρου 7 § 1 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να απευθύνονται στο τηλέφωνο 28313 41910, Αυτοτελές Τµήµα Παιδείας-∆ια Βίου 
Μάθησης  Εθελοντισµού – Νέας Γενιάς, που εδράζεται στην Τοπική Κοινότητα Γωνιάς και 
στο website του ∆ήµου Ρεθύµνης www.rethymno.gr 
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