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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                  

 Προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές και   µε κριτήριο κατακύρωσης  τη χαµηλότερη τιµή  σε ευρώ,  για 
την ανάδειξη αναδόχου (-ων)  της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια 
Μελανιών- Γραφικής ύλης  και λοιπών υλικών γραφείων» 
προϋπολογισµού 35.000 €  µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ.ΥΑ 
11389/23-03-93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, και του Ν. 2286/95. 
           Αναλυτικά  πρόκειται για τις εξής κατηγορίες που αντιστοιχούν σε Κ.Α. 
προϋπολογισµού:  
    25.000 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6654.005 και περιγραφή «Προµήθεια 
µελανιών γνήσια και συµβατά»    
   10.000 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6612.001 «Προµήθεια γραφικής ύλης 
και λοιπά υλικά γραφείων». 
Οι προµηθευτές θα µπορούν να υποβάλουν προσφορά για µία ή και για τις 
δύο κατηγορίες ειδών του προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης. Όµως 
κάθε προσφορά είναι απαραίτητο να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη κάθε 
κατηγορίας. 
       Ο διαγωνισµός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα  στο Άδελε Ρεθύµνου ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισµού  στις 10/6 /2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 
πµ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσµία παραλαβής των 
προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται. Αµέσως µετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης 
των προσφορών. Προσφορές µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
συµµετοχής µπορούν να αποσταλούν ταχυδροµικά µέχρι την προηγουµένη 
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.             
 Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι το πέντε τοις εκατό 
(5%) του προϋπολογισµού της προµήθειας  µε τον Φ.Π.Α. (23%) της/των 
κατηγορίας (-ών) των ειδών για την/τις οποία(-ες) υποβάλλεται προσφορά. 
   ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν τα φυσικά και νοµικά ηµεδαπά 
ή αλλοδαπά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά καθώς και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα 
σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. 
 Οι συµβάσεις θα υπογραφούν από  το ∆ήµο Ρεθύµνης. 
Γλώσσα: ελληνική 
Παραλαβή των υλικών: Η παραλαβή των συγκεκριµένων ειδών θα γίνεται 
τµηµατικά µε µέσα του ανάδοχου  στην αποθήκη του ∆ήµου Ρεθύµνης στο 
Άδελε. 
Τρόπος πληρωµής: Η πληρωµή της αξίας των προµηθειών της παρούσης 
θα γίνεται µετά την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής. 



 
 

Α∆Α: ΒΕΧΒΩ1Ψ-ΟΤΣ 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, (4-9-2009) οι δαπάνες δηµοσίευσης της 
διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση  από τον 
προµηθευτή κατά αντιστοιχία µε  την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις 
οποίες  ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των 
νόµιµων παραστατικών. 
Πληροφορίες και αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισµού 
παρέχονται τις ηµέρες ∆ευτέρα έως και Παρασκευή  και ώρες 7.30 έως 15.30, 
από το Γραφείο Προµηθειών  του ∆ήµου Ρεθύµνης . Αρµόδια υπάλληλος: 
Παπαδάκη Αικατερίνη  ∆ιεύθυνση Άδελε Ρεθύµνης  Τηλέφωνο 2831341038, 
2831341026, Φαξ 2831072736 
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