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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια:
«Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Χρωμοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης και μετατροπή του σε
Πολιτιστικό Κέντρο.
Υποέργο 2: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ii. Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ».
iii. Της 2/2037/11-1-2007 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία καθορίστηκαν τα
σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3463/2006.
iv. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
v. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ
της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ
της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της
19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια
εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων).
vi. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» με το οποίο καταργήθηκαν τα Π.Δ.
370/95, Π.Δ. 346/1998, Π.Δ. 18/2000, Π.Δ. 105/2000.
vii. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισμός
προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ» και των ερμηνευτικών
εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ παράγ.5) / 53/93 (παράγ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς
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άρθρο της, ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α.
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε
αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 όπως ισχύει σήμερα.
viii.
Του Κανονισμού (ΕΚ) 1.251/2011 για την τροποποίηση των οδηγιών
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα κατώτατα όρια κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
ix. Της Π1 3797/23.08.2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση
προμηθειών από την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών».
x. Της Π1 /4089/04-11-2011 (ΦΕΚ 2498/β/04-11-2011)
xi. Του N. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις».
xii. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ
279/Α/10.11.2005), τροποποίηση του Ν.3310/2005…».
xiii.
Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/ 30.09.2010) περί «Δικαστικής
προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων,
κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία» όπως ισχύει
σήμερα.
xiv.
Τον Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007 περί «Καταχώρησης
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις» και το άρθρο 46 του ν.3801/2009.
xv. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
2. Την 15728/8-11-2012 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων / ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, με την οποία εντάχθηκε το έργο στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), Μέτρο 41, Υπομέτρο
1.321 (κωδ. ΟΠΣΑ 176620).
3. Την από 05/02/2013 σύμβαση μεταξύ του Ο.Α.ΔΥ.Κ. Α.Ε. και του Δήμου Ρεθύμνης
για την υλοποίηση του έργου.
4. Την 188/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε αποδοχή
της απόφασης ένταξης του έργου.
5. Την ……../…-…-2015 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
/ ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, με την οποία δόθηκε προέγκριση δημοπράτησης.
6. Την εγγραφή πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού
έτους 2015 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 02.15.7341.028.
7. Την ……/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι
όροι δημοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία
ειδών, προϋπολογισμού δαπάνης δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ
και πενήντα λεπτών(17.650,50 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του
παλαιού Δημοτικού Σχολείου Χρωμοναστηρίου το οποίο μετατράπηκε σε Πολιτιστικό
Κέντρο του παρακάτω πίνακα:
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Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1
2
3

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Οθόνη
Βιντεοπροβολέας (Projector)
Οθόνη Βιντεοπροβολέα

τεµάχια
τεμάχια
τεμάχια

5
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8

Καρέκλα συνεδριάσεων
Καρέκλα γραφείου
Γραφείο διοίκησης
Τραπέζι (γραφείο Η/Υ)
Καλόγερος
Τραπέζι (συνεδριάσεων)
Συρταριέρα τροχήλατη
Αρχειοθήκη - Βιβλιοθήκη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΠΛΑ
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

45
1
1
5
1
1
1
4

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ε) ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.
2) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Ρέθυμνο στο κτίριο Δελφίνι την 27/11/2015
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 – 10:15. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές
κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης
η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3) Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά
1)
α)
β)
γ)
δ)

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
φυσικά πρόσωπα,
νομικά πρόσωπα
ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)
συνεταιρισμοί

2) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα
εξής δικαιολογητικά:
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α) Οι Έλληνες πολίτες:
1.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.

2.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
3.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης
ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια. Το επάγγελμα τους πρέπει να είναι συναφές
με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.
6.
Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή
άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού.
7.

Υπεύθυνη δήλωση ότι
Α) Δεν έχουν αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.)
Β) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας
Γ) Είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων,
όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
Δ) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.
Ε) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

β)

Οι αλλοδαποί:

1.

Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσις τουλάχιστον του
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) .
4.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί
εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους
επαγγελματικούς καταλόγους. Το επάγγελμα τους πρέπει να είναι συναφές με το
αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.
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5.
Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας

ISO 9001:2000 ή

άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού.
6. Υπεύθυνη δήλωση όπως παραπάνω (α) που αφορά τη δραστηριότητά τους τόσο
στην Ελλάδα όσο και στη χώρα εγκατάστασής τους.
γ)

Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού
μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
δ)

Οι συνεταιρισμοί:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).
4.
Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή
άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού.
ε)

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην
υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που
διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία
στην προσφορά σχετικά με αυτό.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή ή συμβολαιογράφο.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν
προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1) Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών
1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές
τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα
παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.
2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο
θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται
για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού

από τους διαγωνισμούς του 2015-11-04
δημόσιου και των ο.τ.α.,
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ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

που ισχύει κατά την

3) Όλα τα προσφερόμενα είδη θα φέρουν σήμανση CE και η εταιρία κατασκευής
κάθε είδους θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό.
4) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ
2) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο
καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές
2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα
ζητούμενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συμμετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
3) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο
μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη.
6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα
μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.
7) Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε
μία ομάδα (στο σύνολο αυτής) ή περισσότερες ή και σε όλες τις ομάδες του
Διαγωνισμού (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ). Σε κάθε περίπτωση η
προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής.
3) Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν.

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς
δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
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απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της προσφοράς.
3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
4) Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε
λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν
κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από
αυτές.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

και

σε

περίπτωση

υποβολής

τους

5) Τιμή προσφοράς
1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή
δεν δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον
διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
4) Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ:
Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με
κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Στις
προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: Αξία CIF και προέλευση του
εισαγόμενου μέρους του εγχώριου προϊόντος. Δασμοί, λοιπές δημοσιονομικές
επιβαρύνσεις, μεταφορικά εσωτερικού και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν το
εισαγόμενο μέρος. Να αναφέρεται η δασμολογική κλάση των εισαγομένων μερών.
Αξία εγχώριων πρώτων υλών. Αξία άμεσων εργατικών που χρησιμοποιήθηκαν στην
παραγωγή. Αναλυτικά κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή. Η εγχώρια
προστιθέμενη αξία σε Ευρώ και σε ποσοστό επί τοις % επί της προσφερόμενης τιμής.
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ:
Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με
κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την συγκρότηση των προσφορών.
Στις προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: α. Το μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα
μέρος της προσφερόμενης τιμής. β. Το μη μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα μέρος της
προσφερόμενης τιμής που θα επιμερίζεται ως εξής: Τυχόν εργασίες κατασκευής,
συναρμολόγησης ή άλλης μορφής που γίνονται στην Ελλάδα. Τυχόν υπηρεσίες

τεχνικής υποστήριξης που προσφέρονται
για την εκτέλεση της προμήθειας.
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Υπηρεσίες εκτελωνισμού. Υπηρεσίες μεταφοράς. Δασμοί, φόροι και τυχόν άλλες
δημοσιονομικές επιβαρύνσεις. (Θα αναφέρεται και η δασμολογική κλάση του
εισαγόμενου είδους). Άλλες υπηρεσίες και κέρδη της εταιρείας ή εταιρειών που
συμμετέχουν στην εκτέλεση της προμήθειας. Κάθε άλλο κόστος με το οποίο
επιβαρύνεται η τιμή.
5) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται
υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά.
6)
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του
ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά
τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο
7)
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται
προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών.

στην

συνολική

τιμή

του

8)
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
6) Υποβολή προσφορών
1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη
διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λ. (ΚΤΙΡΙΟ «ΔΕΛΦΙΝΙ»)
Τ.Κ:74100
2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 27/11/2015 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.
3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού
από 10:00 ώρα μέχρι την 10:15 ώρα.
4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
5) Προθεσμία για την παραλαβή τευχών προκήρυξης και μελέτης ή για την
πρόσβαση σε έγγραφα:25/11/2015 ημέρα Τετάρτη.
7) Εγγυήσεις
1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
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.
2) 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 882,53 Ευρώ ή της αναλογικά
προϋπολογισθείσης δαπάνης των ομάδων που θέλει να συμμετάσχει
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Αναλυτικά:
Για την κατηγορία Ηλεκτρονικός εξοπλισμός: 399,75 €
Για την κατηγορία Έπιπλα: 482,78 €

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου
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προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος
μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3) 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.
4) 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
Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
6) Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα B
8) Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι την28/02/2016.
9) Χρηματοδότηση του Έργου
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από κοινοτική συμμετοχή (η οποία καλύπτεται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό 95% και
από εθνική συμμετοχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) με πεσοστό
5%. Ο κωδικός έργου είναι 2010ΣΕ08280000 της ΣΑΕ 082/8, και ο κωδικός ΟΠΣΑΑ
είναι 176620.

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Αποσφράγιση προσφορών
1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής
παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.
2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση
γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο
φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει.
Κατόπιν ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής και συντάσσεται το σχετικό
πρακτικό. Κατόπιν σε επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής θα αξιολογηθούν οι
τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόμενων που έγιναν δεκτοί μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, και θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από την
Επιτροπή Διαγωνισμού στους συμμετέχοντες.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών,
για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά
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την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν
γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Η ενημέρωση των διαγωνιζομένων που δεν παρευρίσκονται στις διαδικασίες του
διαγωνισμού, θα γίνεται μέσω Fax ή Email.
2) Αξιολόγηση προσφορών
1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:
α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης,
β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,
γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε
προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή.
Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η
οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες
2) Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή,
εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της διακήρυξης.
3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα
από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3) Ενστάσεις
1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς
του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση
της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα..
β.
Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή
αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε
προαναφερόμενους λόγους, προ της
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

άλλους

από

τους
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Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
1) Κατακύρωση
1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
2) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή
ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
150 – 152 του Ν.3463/06.
Ε) ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
1) Χρόνος παράδοσης των υλικών
Χρόνος παράδοσης των ειδών στον τόπο προορισμού τους ορίζεται έως 60
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα
με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ.
Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2) Παραλαβή των υλικών
1) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του
Δήμου Ρεθύμνης 10 μέρες μετά την παράδοση των υλικών.
2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον
οποίο θα υποβληθούν τα υλικά από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Ρεθύμνης.
3) Η οριστική παραλαβή θα γίνει μέσα σε χρόνο το αργότερο εντός 30 ημερών από
την παράδοση των υλικών.
4) Οι επιτροπές παραλαβής θα είναι τριμελείς, θα απαρτίζονται από υπαλλήλους που
υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δήμο Ρεθύμνης και συγκροτούνται
σύμφωνα με το άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και το άρθρο
26 του Ν.4024/2011.
3) Τρόπος πληρωμής
1) Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής
που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
2) Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή
εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003)
"Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ
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ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προγραμματισμού της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης, καθημερινά (πλην αργιών)
και ώρες 08.00 έως 14.30 Διεύθυνση Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου (Κτίριο Δελφίνι)
Τηλέφωνο 2831040023, 2831040025 FAX 2831040003.
Η παρούσα διακήρυξη και το θεωρημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα
παρέχονται από την υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού.
Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές σε όσες κατηγορίες από
τον προϋπολογισμό μελέτης ενδιαφέρονται αλλά επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να
καλύπτεται με την εκάστοτε προσφορά όλη η κατηγορία.
2) Η εγγυητική επιστολή θα είναι ανάλογη του προϋπολογισμού των
προσφερομένων ομάδων (5% συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
3) Η αξιολόγηση της προσφοράς και η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει ανά κατηγορία.
Η) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σε δύο οικονομικές, σε μία εβδομαδιαία
τοπική και σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες. Περίληψη της διακήρυξης θα
αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ενώ
ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί και στo Επιμελητήριo Ρεθύμνης και θα
αναρτηθεί
στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
Ρεθύμνης
(http://www.rethymno.gr/information-services/competitions).
Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης του Δημάρχου και των τυχών
επαναληπτικών, καταβάλλονται από τον ανάδοχο στο Ταμείο του Δήμου Ρεθύμνης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009.
Ρέθυμνο 04/11/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Γ) ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Δ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

