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Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 

για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων (υπολογιστών, 
φωτοαντιγραφικών, φαξ, εκτυπωτών) για τις ανάγκες του ∆ήμου Ρεθύμνης   

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

τις  ανάγκες του ∆ήμου Ρεθύμνης για το έτος 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 ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων (υπολογιστών, φωτοαντιγραφικών, 

φαξ, εκτυπωτών) για τις ανάγκες του ∆ήμου Ρεθύμνης  .  Η δαπάνη για την προμήθεια 

προϋπολογίζεται στο ποσό των 14.961 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  η οποία προβλέπεται 

να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήμου Ρεθύμνης.  

Συγκεκριμένα πρόκειται για την εξής προμήθεια:  

K.A. 10-6672.001 προϋπολογισμού 14.961€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   για 

«Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων (υπολογιστών, 

φωτοαντιγραφικών, φαξ, εκτυπωτών» 

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 στο Τμήμα Πληροφορικής του 
∆ήμου Ρεθύμνης επί της οδού Κουντουριώτη 80 στο Ρέθυμνο.  
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 την  23η  Ιουλίου  2014  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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