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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου 2019»
Ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της

«Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής

ασφάλτου 2019», προϋπολογισμού 39.990,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ρεθύμνης
Οδός: Άδελε
Ταχ.Κωδ.:74 100
Τηλ.: 2831341041041
Telefax: 2831071169
E-mail: Klapsinou@rethymno.gr
Ιστοσελίδα:http://www.rethymno.gr
Κωδικός NUTS: GR 433
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση
διαδικτύου http://www.rethymno.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
3. Κωδικός CPV: 4113620-7
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: GR 433
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου
2019.
Σύμφωνα με τη μελέτη 2/2020 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η προμήθεια είναι όπως αναγράφεται
παρακάτω:
Συνολικός Προϋπολογισμός: 32.250,00 €
Φ.Π.Α. 24%
: 7.740,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
: 39.990,00 €
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές.
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο επάγγελμα της περιγραφόμενης προμήθειας και που
είναι εγκατεστημένοι σε:
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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 Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (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 Ι 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.
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.
9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Άδελε, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, την 6 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:15
π.μ. και η ώρα λήξης 10:30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό για ενενήντα (90) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 30.7333.245 του προϋπολογισμού του Δήμου
13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 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.
14.

Δημοσιεύσεις:

Το

συνολικό

κείμενο

της

διακήρυξης

αναρτάται

(www.promitheus.gov.gr ), στο site του Δήμου Ρεθύμνης και στον ελληνικό τύπο.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Δήμου Ρεθύμνης
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