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Άδελε, 03-03-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 6551

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια
USB - MEMORY STICKS για την Τουριστική
Προβολή του Δήμου
Ρεθύμνης» για τις ανάγκες του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης,
συμβατικής αξίας όχι μεγαλύτερης των 2.418,00 € (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και
προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς
να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του Παραρτήματος του
Γραφείου Τουρισμού καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της. Οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την
ημέρα ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραφείο Προμηθειών) του Δήμου Ρεθύμνης, στο
Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 και συγκεκριμένα έως και την Δευτέρα 09-03-2020
και ώρα 12:00 π.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 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/νση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης
υλικών και αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «Προμήθεια USB - MEMORY STICKS για την Τουριστική
Προβολή του Δήμου Ρεθύμνης»
Προϋπολογισμού μελέτης: 2.418,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 09-03-2020
«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, η οποία θα είναι
σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του
Παραρτήματος του Γραφείου Τουρισμού.

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει: προσκόμιση των παρακάτω
δικαιολογητικών για την μη συνδρομή του οικονομικού φορέα των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με:
α) Τεχνική Προσφορά, με τα τεχνικά φυλλάδια ή έντυπα της κατασκευάστριας
εταιρείας που αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθειας είδους.
β) 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).
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να
λάβετε από το Γραφείο Τουρισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.
2831021459.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το γραφείο
Προμηθειών τηλ. 2831341013, ή να αναζητήσετε τη σχετική ανάρτηση στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης http://www.rethymno.gr, στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ► ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ► ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ελ. Βενιζέλου 20
Τηλ. : 28310 21459
Email: tourism@rethymno.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προμήθεια 300 USB Flash Drive 8GB, σε μέγεθος Business Card, ως προωθητικού
υλικού τουριστικής προβολής & δημοσίων σχέσεων, με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
● Υποστήριξη των Windows και MAC.
● Δυνατότητα χρήσης τους όχι μόνο σε Θύρα USB PC & Laptop, αλλά και σε
Κινητό Θύρας MicroSD, όπως και σε Κινητό Θύρας τύπου Type-C.
● Πλήρης έγχρωμη εκτύπωση με φωτογραφία και λογότυπο του Δήμου σε 2
πλευρές
● Αποθηκευτικός Χώρος έως 8GΒ για φωτογραφίες και βίντεο, εφαρμογή για
παρουσίαση τους και προσαρμογή για παρουσίαση όλων των ειδών δεδομένων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στοιχείο Προϊόντος

Κάρτα μνήμης USB Flash Drives

Χωρητικότητα

8GB

Μέγεθος

8.5 Χ 5.2 cm

Ταχύτητα W / R

Τουλάχιστον 6MB / 18MB (USB 2.0)

Χρώμα

άσπρο

Εκτύπωση

Προσαρμοσμένο εικόνα σε έγχρωμη
εκτύπωση & Λογότυπο και στις 2 πλευρές

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα με τη Μελέτη σχετικά με την “προμήθεια “Memory sticks” για την
Προβολή του Δήμου Ρεθύμνης” προβαίνουμε στην παροχή υπηρεσίας, όπως
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού Προϋπολογισμού:

ΕΙΔΟΣ
USB Flash Drive
8GB

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
300

Τιμή
Μονάδας (€)
6,5

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)
1.950,00

ΣΥΝΟΛΟ
1.950,00
Ο χρόνος παράδοσης του υλικού είναι εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία
ανάθεσης και ο τόπος παράδοσης είναι το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου
Ρεθύμνης, Ελ. Βενιζέλου 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο, υπόψιν κ. Αρχοντάκη.
Ρέθυμνο 26-02-2020
Συντάχθηκε

Για το Γραφείο Τουρισμού
Αρχοντάκης Βαγγέλης

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ &
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «USB - MEMORY STICKS για την
Τουριστική Προβολή του Δήμου
Ρεθύμνης»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,
αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………..

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

CPV 30236120-9
1

USB Flash Drive 8GB

τεμάχιο

300
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.):
ΦΠΑ 24%
Σύνολο κατηγορίας:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

…………….-03-2020

ΣΥΝΟΛΟ

