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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
ΘΕΜΑ: Ανοικηός δημόζιος διεθνής μειοδοηικός διαγωνιζμός  για ηην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ»  
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΡΕΘΤΜΝΗ 

 

Πξνθεξύζζεη αλνηθηό δεκόζην δηεζλή δηαγωληζκό, κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε 

ρακειόηεξε ηηκή αλά νκάδα εξγαζηώλ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο διακοζίων ζαπάνηα 

εννέα σιλιάδων εννιακοζίων ηπιάνηα εννέα εςπώ και ενόρ λεπηού (249.939,01€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ, κε 

θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή αλά νκάδα εξγαζηώλ , γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ηωλ αλαγθώλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλωληθήο Μέξηκλαο. Σα πιηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 

αλαιπηηθό  πίλαθα ηεο δηαθήξπμεο  είλαη: Καηηγοπία: Έπιπλα, Καηηγοπία: 

Ηλεκηπικέρ ζςζκεςέρ, Καηηγοπία: Ηλεκηπονικόρ εξοπλιζμόρ, Καηηγοπία: Είδη 

θςζιοθεπαπείαρ - ΑΜΕΑ, Καηηγοπία: Παισνίδια. 

Ο δηαγωληζκόο ζα ιάβεη ρώξα ζην Ρέζπκλν ζην θηίξην Γειθίλη ηελ 23 Δεκεμβπίος 

2013 εκέξα Δεςηέπα θαη ώπα 10:00 – 10:15. Μεηά ηελ παξαπάλω εκεξνκελία θαη 

ώξα ιήγεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο ηωλ πξνζθνξώλ θαη όζεο πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζα 

επηζηξέθνληαη ωο εθπξόζεζκεο.  

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα, 

ζπλεηαηξηζκνί θαη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ (πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά), πνπ αζθνύλ 

εκπνξηθό ή βηνκεραληθό ή βηνηερληθό επάγγεικα ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή θαη 

δηαζέηνπλ ηα ππό πξνκήζεηα είδε, κε ηδία παξνπζία ή κε εθπξόζωπν ηνπο ή κε 

νπνηνδήπνηε ηξόπν έγθαηξε απνζηνιή ηεο πξνζθνξάο . 

ηελ ηειεπηαία πεξίπηωζε ε πξνζθνξά πξέπεη λα παξαιεθζεί από ηελ Τπεξεζία κέρξη 

ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ δηαγωληζκνύ. 

Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεύεηαη ππνρξεωηηθά από εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο γηα πνζό πνπ ζα θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο 

δαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) δειαδή 12.497 Δπξώ ή ηεο αλαινγηθά 

πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο ηωλ νκάδωλ πνπ ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). 

Ζ εγγύεζε πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξόλνπ 

πξνζθνξάο πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Δγγύεζε πνπ αλαθέξεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν 

απνξξίπηεηαη ωο απαξάδεθηε. 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο κέρξη ηελ 31/12/2014. 

Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηωλ πιηθώλ ζα εμαξηεζεί από ην ρξόλν απνπεξάηωζεο ηνπ θηηξίνπ 

ηνπ Κέληξνπ Κνηλωληθήο Μέξηκλαο, όπωο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν Δ1 ηεο 

Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγωληζκνύ. 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγωληζκό παξέρνληαη από ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο 

Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ρεζύκλεο, θαζεκεξηλά (πιελ αξγηώλ) θαη 

ώξεο 08.00 έωο 14.30 Γηεύζπλζε Λεωθ. νθ. Βεληδέινπ (Κηίξην Γειθίλη) Σειέθωλν 

2831040023, 2831040025  FAX 2831040003.  Οιόθιεξε ε δηαθήξπμε έρεη αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ρεζύκλεο (http://www.rethymno.gr/information-

services/competitions). 

           
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Εςπωπαϊκό Ταμείο 
Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ 

(ΕΤΠΑ) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 

 

  

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ1Ψ-ΡΝΒ



Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ζε όζεο νκάδεο από ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό κειέηεο ελδηαθέξνληαη αιιά επί πνηλή απνθιεηζκνύ πξέπεη λα 

θαιύπηεηαη κε ηελ εθάζηνηε πξνζθνξά όιε ε νκάδα. 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο πξνζθνξάο θαη ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη αλά νκάδα. 

Ο δηαγωληζκόο ζα γίλεη ζύκθωλα κε ην Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16.03.2007) 

«Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ», ηνλ Ν. 

2286/95 (Όξηα δηαγωληζκώλ  πξνκεζεηώλ), ηελ ππ΄αξηζκ. 11389/8-3-93 Τπ. Απόθαζε 

ΔΚΠΟΣΑ,  θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο). 

Ζ πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη από ηε ΑΕ 002/8 με κωδικό 2013ΕΠ00280066, είλαη 

εληαγκέλε ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο “07 – Αεηθόξνο Αλάπηπμε & Πνηόηεηα Εωήο ζηελ 

Πεξηθ. Κξήηεο” ηνπ Δ.Π. “Κξήηε & Νήζνη Αηγαίνπ” θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην 

Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο αξρηθήο δηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηωλ ηπρώλ 

επαλαιεπηηθώλ, θαηαβάιινληαη από ηνλ αλάδνρν ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ Ρεζύκλεο     

ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 3801/2009. 

 

 

Ρέθςμνο 05/11/2013                                                                                   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΡΕΘΥΜΝΗ 

 

 

 

ΓΙΩΡΓΗ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ 

 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ1Ψ-ΡΝΒ


