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Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80%
και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%
Αριθµ. Πρωτοκ : 25411/02.10.2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: Ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑMEΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη οικονοµικότερη
προσφορά, προϋπολογισµού δαπάνης ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00€), για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» του έργου ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ενταγµένο στο Πρόγραµµα
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 βάση της από Κ03-02-04 (05-022013) Σύµβασης Χρηµατοδότησης µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής και του ∆ήµου Αγίας Νάπας
ως επικεφαλής εταίρος και της από 08-01-2013 Συµφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας.
1) Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο Ρέθυµνο στο κτίριο ∆ελφίνι την εικοστή πέµπτη (25η)
Οκτωβρίου 2013 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.15’.
2) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν:
α) φυσικά πρόσωπα,
β) νοµικά πρόσωπα
γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)
δ) συνεταιρισµοί
3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη
διεύθυνση:
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΕΩΦ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ «∆ΕΛΦΙΝΙ»)
Τ.Κ:74100
α) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την εικοστή πέµπτη (25η) Οκτωβρίου 2013
ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.15’, µετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης
των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
β) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
γ) Προθεσµία για την παραλαβή τευχών προκήρυξης και µελέτης ή για την πρόσβαση σε
έγγραφα: 18.10.2013 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
4) Εγγυήσεις
α) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
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λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα
στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
β) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης
(συµπεριλαµβανοµένου
του
Φ.Π.Α.)
δηλαδή
4.000,00
Ευρώ
ή
της
αναλογικά
προϋπολογισθείσης δαπάνης των οµάδων που θέλει να συµµετάσχει (συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α.).
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου
προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
γ) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των
ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.
δ) Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση
κατάπτωσής των το οφειλόµενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής
επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου
υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις
πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
ε) Η εγγυητική επιστολή θα είναι ανάλογη του προϋπολογισµού των προσφεροµένων οµάδων
(5% συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)
5) Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 180 ηµερών. Ο
Υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας
του διαγωνισµού.
6) Χρόνος παράδοσης των υλικών
Η παράδοση των υλικών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστηµα 60 ηµερών από την υπογραφή
της σύµβασης.
7) Παραλαβή των υλικών
α) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου Ρεθύµνης
10 µέρες µετά την παράδοση των υλικών.
β) Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον οποίο θα
υποβληθούν τα υλικά από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου Ρεθύµνης.
γ) Η οριστική παραλαβή θα γίνει µέσα σε χρόνο 30 ηµερών από την παράδοση των υλικών,
στον οποίο δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή των
δειγµάτων για έλεγχο µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην επιτροπή.
8) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Τµήµα Προγραµµατισµού της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνης, καθηµερινά (πλήν αργιών) και ώρες 08:00 έως
14:30 ∆ιεύθυνση Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου (Κτίριο ∆ελφίνι) Τηλέφωνο 2831040023, 2831040025
FAX 2831040004.
9) Λοιποί όροι
Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τον Ν. 2286/95 (Όρια διαγωνισµών προµηθειών) καθώς
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και την υπ΄αριθµ. 11389/8-3-93 Υπ. Απόφαση ΕΚΠΟΤΑ,
Ν.3463/06 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).

καθώς και τις διατάξεις του

10) Χρηµατοδότηση του Έργου
Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 80 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20%
από Εθνικούς Πόρους.
11) Έξοδα ∆ηµοσίευσης
Τα έξοδα δηµοσίευσης της αρχικής διακήρυξης του ∆ηµάρχου και των τυχών επαναληπτικών,
καταβάλλονται από τον ανάδοχο στο Ταµείο του ∆ήµου Ρεθύµνης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 46 του Ν. 3801/2009.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

