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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ν.4412/2016)
Ο Δήμος Ανωγείων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε Συνοπτικό (Πρόχειρο) Δημόσιο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε
ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό [%] από τον μειοδότη άνευ ορίου, επί του δημοπρατούμενου ποσού, για τη σύναψη
δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς
βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ανωγείων» με ομότιτλη μελέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (παρ.1 ,
άρθρου 86 του Ν.4412/2016) αποκλειστικά βάσει τιμής. Αυτή καθορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό (%) από τον μειοδότη άνευ ορίου για την εκτέλεση της προμήθειας όπως περιγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας της μελέτης, ήτοι :
(1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, κωδ. cpv 43325000-7, προϋπολ. δαπάνης: 73.780,00 € με ΦΠΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 73.780,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (59.500,00€ χωρίς τον
ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου, Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα "Αστική Αναζωογόνηση
2012-2015", Άξονας Προτεραιότητας 6, Παρεμβάσεις σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ενταγμένα το 2014, Δ.Σ. 66.7,
Συνεχιζόμενα με την από 17/02/2017 απόφαση με ΑΔΑ : 7ΥΕΓ46Ψ844-ΜΧΝ.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23η/08/2017, ημέρα Τετάρτη (ώρα λήξης 10:00 π.μ.) στο Δημαρχιακό
Μέγαρο Ανωγείων, ΤΚ 74051, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου Κρήτης.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο, που ασκούν το επάγγελμα της περιγραφόμενης προμήθειας και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν
τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της προμήθειας.
Η συνολική εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 595,00€, δηλ. σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
H πλήρης μελέτη, η αναλυτική και η περιληπτική διακήρυξη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και το έντυπο
προσφοράς, βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου : www.anogeia.gr για ελεύθερη άμεση και πλήρη
πρόσβαση. Η παρούσα θα δημοσιευθεί κατά τα νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα. Το κόστος δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στις εφημερίδες αρχικής και τυχόν επαναληπτικής
βαρύνει τον ανάδοχο.
Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ανωγείων, όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Z. Νταγιαντά, 2834032507, FAX: 2834031380).
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