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Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού 

για την προµήθεια εκτυπώσεων – εκδόσεων βιβλιοδετήσεων 
 για τις ανάγκες του ∆ήµου Ρεθύµνης   

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για να καλύψει 

τις  ανάγκες του ∆ήµου Ρεθύµνης  µέχρι 31/12/2014 και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών όπως περιγράφονται στις συνηµµένες 

τεχνικές προδιαγραφές – ενδεικτικό προϋπολογισµό της αναλυτικής διακήρυξης 

για την προµήθεια εκτυπώσεων – εκδόσεων - βιβλιοδετήσεων  για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Ρεθύµνης  .  Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των  11.150  € 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  η οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

του ∆ήµου Ρεθύµνης.  

Συγκεκριµένα πρόκειται για την εξής προµήθεια:  

K.A. 10-6615.001 προϋπολογισµού 11.150€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.   για 

«Εκτυπώσεις – εκδόσεις - βιβλιοδετήσεις» 

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισµού την προµήθεια όλων των ειδών  της 

προµήθειας 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 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Η σύµβαση µε τον ανάδοχο που θα κηρυχθεί θα υπογραφεί από το ∆ήµο Ρεθύµνης  και 
υπέρ του ∆ήµου Ρεθύµνης θα εκδοθεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

Η παραδοση των συγκεκριµένων ειδών θα γίνεται τµηµατικά στην αποθήκη της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας στο Άδελε Ρεθύµνης.  
Απαραίτητη προϋπόθεση: Όλα τα είδη να είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. 
Χρονικό διάστηµα ισχύος προσφοράς: Μέχρι 31/12/2014  
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 που θα κηρυχθεί 
ανάδοχος για το σύνολο της προµήθειας µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των 
νόµιµων παραστατικών. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο 
∆ηµαρχείο επί της οδού Κουντουριώτη 80 στο Ρέθυµνο στις 15 Απριλίου 2014  ηµέρα   
Τρίτη και ώρα 10.15 π.µ.. 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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