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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Ρεθύµνης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης την τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά για την εκτέλεση της
εργασίας:
«Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού Έργου έτους 2016», προϋπολογισµού 130.081,30 ευρώ εκτός
του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους
οικονοµικούς
φορείς
ηλεκτρονικά,
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου των προσφορών ορίζονται ως εξής: (α) ένας
(υπο)φάκελος µε την ένδειξη ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά, β) ένας
(υπο)φάκελος µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά [όπου (υπο)φάκελος: κατηγορία
επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα].
Ως ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται
η 09/05/2016 ηµέρα ∆ευτέρα.
Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 27/05/2016
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.µ.
Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, ορίζεται η 02/06/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα
15:00 µ.µ.
Ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, ορίζεται η 06/06/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
09:30 π.µ.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο σύστηµα.
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται 2.602,00 ευρώ.
Ο ∆ιαγωνισµός και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Π.∆. 28/1980, των Ν. 3463/2006, Ν. 4013/2011, Ν. 4155/2013, Ν. 3463/2006 κ.α.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και
ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που εκτελούν ανάλογες
εργασίες σχετικές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και διαθέτουν τον απαιτούµενο
εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και την εµπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.
Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 2831341049, 2831341041, 2831341013,
2831341038 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Τα συµβατικά τεύχη εκτός της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος θα είναι αναρτηµένα και
στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου www.rethymno.gr.
Η δαπάνη δηµοσίευσης και τυχόν επαναληπτικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ρέθυµνο 27/04/2016
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