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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρα 117,121 του Ν. 4412/2016) για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» συνολικού
προϋπολογισμού 40.000,00 Eυρώ (με ΦΠΑ) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου
κτίριο «ΔΕΛΦΙΝΙ» ΡΕΘΥΜΝΟ, στις 5 του μήνα Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
(λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με
πράξη της η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ρεθύμνης.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 5 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους
οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί
και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς
ή με άλλο τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται
στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές που
περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και στα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΤΕΥΔ και του εντύπου της οικονομικής
προσφοράς) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ρεθύμνης www.rethymno.gr, από όπου
μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν.
3. Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι οι:
Καμηλάκη Κατερίνα (τηλέφωνο: 2831040021,φαξ: 2831040004 και e-mail:kamilaki@rethymno.gr,
4. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν επάγγελμα σχετικό με την προκηρυχθείσα
εργασία και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
(άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 4412/2016).
Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του
Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
Γ. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
5. Για τη συμμετοχή σε δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς η κατάθεση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με την παρ. 1(α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Παρακρατηθέντα (ΚΑ: 30.6414.015)
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρεθύμνης.
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