ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

ΜΕΤΡΟ 41
Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95,00% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5,00
% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 082/08280000)
Κωδικός ΟΠΣΑΑ 175987

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 02/06/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 171

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της προμήθειας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ
ΑΓΡΙΔΙΑ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΑΠΑΝΗΣ
21.680,62€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ στο Πέραμα (Τ.Κ. 74052 τηλ. 28340 22140), την ημέρα Δευτέρα 15 του
μήνα Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00 πμ (λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών) ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 περί «Προμηθειών
Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και σύμφωνα με το Ν. 4281/2014.
Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια δύο (2) ομάδων ειδών. Γίνονται δεκτές προσφορές για
μια ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως
αυτές περιγράφονται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης. Απόρριψη
ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς
ολόκληρης της ομάδας.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα άμεσα σχετιζόμενη με το αντικείμενο της προμήθειας αφού
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προσφέρουν όλες τις προβλεπόμενες από το
νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους.
Εγγύηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2% επί του ποσού του ενδεικτικού
προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι:
ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

181,23 ευρώ

171,30 ευρώ

352,53 ευρώ

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στη ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ..
Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας είναι ένας (1) μήνας από την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον μειοδότη μετά την υπογραφή της σύμβασης και την
κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί του ποσού της σύμβασης μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφο των τευχών
δημοπράτησης από τα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ στο Πέραμα (Τ.Κ. 74052 τηλ. 28340 22140). Το κόστος των αντιγράφων
της διακήρυξης και των υπόλοιπων στοιχείων επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.
ΠΕΡΑΜΑ

02 / 06 /2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΥΚΤΑΡΗΣ

