ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Αρ. πρωτ.:
Ημερομηνία :

4852
08/03 /2016

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ» για το έτος 2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνης.
Διεύθυνση : Άδελε Ρεθύμνης, Τ.Κ. 74100
Τηλέφωνο : 2831 3 41049
ΦΑΞ: 2831 0 72125
e-mail: spiridaki@rethymno.gr
Περιγραφή - αντικείμενο του διαγωνισμού
Ο Δήμος Ρεθύμνης ενεργώντας ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει, σύμφωνα με την με αρ. 624
/22-02-2016 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών, πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, για την επιλογή
αναδόχου για τις «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ» για το έτος 2016.
Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός είναι πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι
λεπτά (59.349,96 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
Πιο αναλυτικά ο επιμέρους προϋπολογισμός είναι ως εξής:
Εκτυπώσεις Εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις: Προϋπολογισμός 59.349,96 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 23%. Κ.Α. Προϋπολογισμού 10.6615.001
Διάρκεια προμήθειας
Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης και μέχρι
την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.
Τονίζεται ότι καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου είναι η
31/12/2016.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Ισχύουν Γενικά δικαιολογητικά συμμετοχής για όλο το διαγωνισμό όπως αναφέρονται στην
αναλυτική διακήρυξη.
Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης του
διαγωνισμού από τα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε και
πληροφορίες θα δίδονται στο τηλέφωνο 2831-3-41049, αρμόδια υπάλληλος κα Σπυριδάκη Μαρία,
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης η αναλυτική διακήρυξη είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης: www.rethymno.gr
Χρόνος, τόπος, τρόπος υποβολής των προσφορών
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού σύμφωνα με τους γενικούς
και ειδικούς όρους του διαγωνισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα
γραφεία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου στο Άδελε μέχρι την 16/03/2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ
και ώρα 10.00 π.μ.
Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 6 μήνες από την
επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Εγγύηση συμμετοχής
Οι προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν
Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, το ποσό της οποίας θα πρέπει να καλύπτει το 2% της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας για την οποία καταθέτουν προσφορά, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Αναλυτικά η εγγυητική επιστολή που θα προσκομισθεί, για την προσφορά που θα κατατεθεί από
όλους τους προσφέροντες, θα είναι:
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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ποσού

965,00

ευρώ

κατόπιν

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς.
Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, για τα οποία θα
κατατεθεί προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και τα κριτήρια που αναφέρονται στις
τεχνικές προδιαγραφές και στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο.
Έξοδα διακήρυξης
Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η
κατακύρωση.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
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