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ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
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Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την
ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου της Προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας –
Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για
τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων»

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 536/15-11-2017 (Α.Δ.Α: 7ΤΜΚΩ1Ψ-0Ν4) Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια «Προμήθεια Ειδών
Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για
τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων», CPV:[398300009]- Προϊόντα Καθαρισμού, [19640000-4]- Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από
πολυαιθυλένιο, [19640000-4]- Χαρτί Υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και τροποποίηση των αρχικών όρων
της Διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 106 και 116 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και
συγκεκριμένα για τα τμήματα του άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προηγήθηκε:
• ΟΜΑΔΑ 4: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»,
• ΟΜΑΔΑ 5: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»,
Συνολικού προϋπολογισμού 41.424,88 € προ Φ.Π.Α (ήτοι 51.366,85 με Φ.Π.Α.) για τα οποία δεν
υποβλήθηκε καμία προσφορά και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της 22/2017 μελέτης,
στις επιμέρους ομάδες-κατηγορίες του διαγωνισμού.
Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε τις προσφορές
σας ηλεκτρονικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αρ. 21478/25-08-2017
Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 17PROC0018571 2017-08-17) (η οποία επισυνάπτεται) του διαγωνισμού που
προηγήθηκε, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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Τόπος – Χρόνος διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11/12/2017

11/12/2017
15:00 μ.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

18-12-2017
15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να υποβληθούν και
πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 09:30 π.μ. (22/12/2017).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με
την παραγωγή και διάθεση παροχής υπηρεσιών και την συντήρηση και επισκευή οχημάτων –
μηχανημάτων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο
επιμελητήριο.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (η εγγύηση
συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. περ. α
παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016), που ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (828,00
ευρώ), στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού δηλ. ο
οικονομικός φορέας συμμετέχει σ’ όλες τις ομάδες.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης (ομάδες) το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ του κάθε τμήματος (ομάδας).
Αναλυτικά φαίνεται στους παρακάτω πίνακες το ποσό εγγύησης συμμετοχής για κάθε τμήμα / ομάδα:

ΟΜΑΔΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
Σ
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΗΣ (€)

ΟΜΑΔΑ 4

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

24.330,13

486,60

ΟΜΑΔΑ 5

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

17.094,75

341,90

41.424,88

828,50

ΣΥΝΟΛΟ

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 το Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ).
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Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΑΔΕΛΕ

Πόλη

ΡΕΘΥΜΝΟ

Ταχυδρομικός Κωδικός

74100

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

GR 433

Τηλέφωνο

2831341041

Φαξ

2831071169

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Klapsinou@rethymno.gr

Αρμόδια Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα
Λογιστηρίου Προμηθειών & Αποθήκης,
Γραφείο Προμηθειών

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΛΑΨΙΝΟΥ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.rethymno.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση
& δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην
διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή από την
ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης http://www.rethymno.gr.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
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