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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην Υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβή Πιστοποιημένου
Εκτιμητή» για την εκτίμηση της αγοράς ακινήτου στη θέση «Ο.Τ. 122Β – στην Πολεοδομική
Ενότητα Μασταμπά – Καλλιθέα» Ρεθύμνου ιδιοκτησίας Μπαξεβάνη Γεράσιμου,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να λάβουν
υπόψη το Τοπογραφικό Διάγραμμα του ακινήτου στη θέση “ΡΕΜΑ ΚΑΜΑΡΑΚΙ” Ρεθύμνου
ιδιοκτησίας Μπαξεβάνη Γεράσιμου, καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης της
παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ και την ιστοσελίδα του Δήμου, στη Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης,
στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 και συγκεκριμένα έως και την Πέμπτη 14/03/2019 και
ώρα 12:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο,
email,fax)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/νση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών &
Αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «Αμοιβή Πιστοποιημένου Εκτιμητή»
Προϋπολογισμός: 400,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 14-03-2019
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη»

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.
4412/20106 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται στο χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερών
από την ανάθεσή της.
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:
α) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και
το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας της ανάθεσης και ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ανάθεσης, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των εργασιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του
συμμετέχοντος.
β) Έγγραφο πιστοποίησης για τα προσόντα του πιστοποιημένου εκτιμητή όπως αυτά
καθορίζονται στο Ν.4152/13 και απαιτείται βεβαίωση εγγραφής ή οποιοδήποτε άλλο
επίσημο έγγραφο που να πιστοποιείται η εγγραφή των υποψηφίων αναδόχων στο
Μητρώο, Πιστοποιημένων Εκτιμητών - Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Οικονομικών
(παρ. Γ, Ν.4152/2013).
γ) Οικονομική Προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου
φακέλου (Παράρτημα – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς).
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του
Ν.4412/2016)

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Δήμου Ρεθύμνης
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