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ΠΡΟΣ
1. ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΑΕ

ΕΦΕΣΣΟΥ 2- ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
Τηλ : 2831054408
Fax : 2831054609

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της Προμήθειας
«Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων»
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 455/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο
Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών &
Χρωμάτων», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα
με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των
αρχικών όρων της διακήρυξης και συγκεκριμένα για το τμήμα του διαγωνισμού που προηγήθηκε:
 ΟΜΑΔΑ Β΄: "ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ"
συνολικού προϋπολογισμού 38.071,50 € προ Φ.Π.Α (ήτοι 47.208,66 με Φ.Π.Α.) για το οποίο δεν
υποβλήθηκε καμία προσφορά και κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του
προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 6/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε την
προσφορά σας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την
παραλαβή της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών
Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 και
συγκεκριμένα έως και την
Τρίτη 9/07/2019 και ώρα 12:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης
οικονομικών προσφορών).

Η προσφορά υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα 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 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΨΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών
& Χρωμάτων»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: υπ’ αριθμό πρωτ. 18660/2-07-2019 Πρόσκληση του Δήμου Ρεθύμνης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 9-07-2019
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη – Να ανοιχτεί μόνο
από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού»

Η υποβαλλόμενη προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που
αναφέρονταν στη διακήρυξη του διαγωνισμού, διότι ισχύουν οι όροι του αποτυχόντος
διαγωνισμού (156/2012, 87, 98/2013, 22, 41, 92/2014 πράξεις ΣΤ΄ Κλιμακίου και 395/2012 πράξη
Ζ΄ Κλιμακίου)
Με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016, επισημαίνεται ότι η παρούσα
πρόσκληση που αποστέλλεται προς τον οικονομικό φορέα για να συμμετάσχει στη
διαπραγμάτευση, δεν αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στην διεύθυνση:
www.rethymno.gr.
Πληροφορίες επί των όρων της Διακήρυξης:
Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων Δήμου Ρεθύμνης
Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής:
Δ/νση: Άδελε Ρέθυμνο 74100 Ρέθυμνο Κρήτης.
Τηλ. 28313 41041 αρμόδιος υπάλληλος κ. Κλαψινού Βασιλική.
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