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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
 Νομός: Ρεθύμνου 
 ∆ήμος: Ρεθύμνου 
                                                                                           Ημερομηνία  20- 9 -2013 

                                                                                Αριθμ. Πρωτοκ  24376                                       
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού 

για την προμήθεια ειδών  καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών 
υγιεινής και καθαριότητας καθώς και σάκων απορριμμάτων 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για να 

καλύψει τις ετήσιες ανάγκες του ∆ήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων,  

ειδικότερα για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου 

Ρεθύμνης» και το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

∆ήμου Ρεθύμνης» υπάρχει δυνατότητα επιπλέον προαίρεσης τεσσάρων (4) μηνών, 

και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών ανά 

κατηγορία , ενώ για την κατηγορία Α’ (∆ήμος Ρεθύμνης) το κριτήριο κατακύρωσης 

είναι η χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο των ειδών ανά ομάδα  όπως περιγράφονται 

στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές – ενδεικτικό προυπολογισμό της 

αναλυτικής διακήρυξης για την προμήθεια ειδών  καθαριότητας και ευπρεπισμού και 

λοιπών ειδών υγιεινής και  καθαριότητας καθώς και σάκων απορριμμάτων  Η δαπάνη για 

την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των  105.997,87  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήμου Ρεθύμνης ή  των 

αντίστοιχων  Νομικών Προσώπων .  

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής κατηγορίες:  

  Α.  Για το ∆ήμο Ρεθύμνης.    

Ομάδα Α1: ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.169,90€  για «Προμήθεια λοιπών 

ειδών υγιεινής και καθαριότητας» και «προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού» 

Ομάδα Α2: ενδεικτικού προϋπολογισμού  2.250€ για «Προμήθεια λοιπών ειδών 
υγιεινής και καθαριότητας» 
Ομάδα Α3: ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.420€ για «Προμήθεια λοιπού υλικού 
(σάκων απορριμμάτων)», για «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» και για 
«Προμήθεια λοιπού υλικού – σακούλες απορριμμάτων» 
Ομάδα Α4: ενδεικτικού  προϋπολογισμού 252€ για «Προμήθεια λοιπού υλικού – 
σακούλες απορριμμάτων» 
   Β.Για το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήμου Ρεθύμνης»: 
Ενδεικτικού προϋπολογισμού   4.036,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για 
προμήθεια ειδών καθαριότητας 
   Γ. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήμου Ρεθύμνης (Κ.Ε.∆Η.Ρ.): Ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 4.983,71  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για προμήθεια 
ειδών καθαριότητας 
   ∆. Για τη ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρεθύμνης 
(∆.Ε.Υ.Α.Ρ.): Ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.115,56  ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. για προμήθεια υλικών καθαριότητας. 
   Ε. Για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου 
Ρεθύμνης: Ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.382,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική 
Επιτροπή ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου Ρεθύμνης»: Ενδεικτικού 
Προυπολογισμού 27.082,79€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια 
ειδών καθαριότητας, συνολικού ποσού  67.465,67€ 
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   Στ. Για το Ν.Π.∆.∆. «∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης»: Ενδεικτικού 
προϋπολογισμού  2.302,33   ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. 
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού την προμήθεια όλων των ειδών  της 

συγκεκριμένης κατηγορίας ή ομάδας , εάν πρόκειται για την κατηγορία Α (∆ήμος 

Ρεθύμνης) για την οποία υποβάλλεται η προσφορά . 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής  που θα απευθύνεται 

στο ∆ήμο Ρεθύμνης για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανά 

κατηγορία ή κατηγορίες, ομάδα ή ομάδες (εάν πρόκειται για την κατηγορία Α – ∆ήμος 

Ρεθύμνης) που θα κατατεθεί η προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι συμβάσεις θα υπογραφούν από το ∆ήμο Ρεθύμνης ή  το αντίστοιχο Νομικό Πρόσωπο 
στην κατηγορία ή ομάδα (αν πρόκειται για την κατηγορία Α – ∆ήμος Ρεθύμνης) του οποίου 
κηρύχθηκε κάποιος ανάδοχος, ανάλογα με τις ποσότητες τις οποίες έκαστος φορέας έχει 
αιτηθεί και υπέρ του αντίστοιχου φορέα θα εκδοθεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  
Η παραλαβή των συγκεκριμένων ειδών θα γίνεται τμηματικά ή καθ’ ολοκληρίαν  στις 
αντίστοιχες δομές του ∆ήμου Ρεθύμνης ή  των Νομικών Προσώπων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση: Όλα τα είδη να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. 
Χρονικό διάστημα ισχύος προσφοράς: Ένα έτος, ειδικότερα για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου Ρεθύμνης» και το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου Ρεθύμνης» υπάρχει δυνατότητα επιπλέον προαίρεσης 
τεσσάρων (4) μηνών.. 
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, ομάδα ή ομάδες (εάν πρόκειται για την κατηγορία 
Α – ∆ήμος Ρεθύμνης) στις οποίες  ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  της Οικονομικής Επιτροπής στο 
∆ημοτικό Κατάστημα στο Άδελε Ρεθύμνου, την 9η Οκτωβρίου 2013  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 
10.15. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. 
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών και αμέσως 
μετά των οικονομικών προσφορών. 
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: Σταγκουράκη  Αργυρώ - Μαρία  ∆ιεύθυνση Άδελε 
Ρεθύμνης  Τηλέφωνο 2831341038, 2831341041, Φαξ 2831072736. 
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