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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την
προµήθεια « αδρανών και οικοδοµικών υλικών για το δήµο Ρεθύµνης, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία ειδών
Ο διαγωνισµός αφορά την εξής προµήθεια οικοδοµικών και αδρανών υλικών,
σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές – ενδεικτικό προϋπολογισµό για
την οποία οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά.
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι:
∆απάνη χωρίς ΦΠΑ
47.153,50
Ευρώ
∆απάνη Φ.Π.Α 23%
10.845,30
Ευρώ
Στρογγ.
1,20
Ευρώ
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
58.000,00
Ευρώ
Η δαπάνη για την προµήθεια οικοδοµικών και αδρανών υλικών έχει προϋπολογισθεί
ενδεικτικά στο ποσό των 47.153,50 € συν Φ.Π.Α. 23%.
Θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α.Ε. προϋπολογισµού του ∆ήµου Ρεθύµνης έτους 2015 ως
ακολούθως.:
Κ.Α. 02.30.7331.060 µε περιγραφή
«Προµήθεια Αδρανών και Οικοδοµικών
Υλικών» ποσού 58.000,00 €
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 2% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς του ΦΠΑ ( ήτοι 943 €)
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.
Παραλαβή υλικών.
Η παραλαβή και ο χρόνος των υλικών ρυθµίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29
του ΕΚΠΟΤΑ.
Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει ως εξής:
Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά ή εξ ολοκλήρου µετά
από εντολή της αναθέτουσας αρχής. Ο τόπος παράδοσης θα καθοριστεί επίσης από
την αναθέτουσα αρχή.
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή και µε δικά
του µεταφορικά.
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Εφόσον η παράδοση των υλικών θα γίνει τµηµατικά, σύµφωνα µε τις προκύπτουσες
ανάγκες του ∆ήµου Ρεθύµνης, θα εκδίδεται τιµολόγιο του προµηθευτή µετά από την
παράδοση των ειδών.
Απαραίτητη προϋπόθεση: Όλα τα είδη να είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.
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 30
Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:15 πµ. Μετά το πέρας αυτής της
ώρας λήγει η προθεσµία παραλαβής προσφορών. Αµέσως µετά θα ακολουθήσει η
διαδικασία 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 : Μαρία Σπυριδάκη Τηλέφωνα: 2831341049 Φαξ: 2831072736

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΚ. ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ
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