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ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(άρθρο 117 του Ν.4412/2016)
Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία

«Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου
Μυλοποτάμου», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
–τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των
προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών στο σύνολο της προϋπολογισθείσας υπηρεσίας
όπως προσδιορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 74.000,00€ με Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση της υπηρεσίας
προβλέπεται μέσω της ΣΑΕΠ 402 με ΚΑ 2010ΕΠ40200008. Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 606431.001 του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Μυλοποτάμου.
Η Δημοπρασία θα γίνει την 21/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ (λήξη προσφορών) στα γραφεία της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυλοποτάμου στο Πέραμα – ΤΚ , από αρμόδια Επιτροπή.
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή / και νομικών
προσώπων καθώς και συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά που πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές και
επαγγελματικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72
του Ν. 4412/2016). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
Πληροφορίες στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Δόμησης Δήμου ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κατά τις
εργάσιμες ημέρες & ώρες ( τηλ.: 28343-40352 fax 28340-22913 – email: perama1@otenet.gr ), αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία Κα Βεδεργιωτάκη Ελένη. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να
παραλαμβάνουν αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της, από τα γραφεία του Δήμου
Μυλοποτάμου, στο Δημαρχείο Περάματος Τ.Κ.74052 τηλ.28343 40352, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου
Μυλοποτάμου www.dimosmylopotamou.gr.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας, ορίζεται σε 4 μήνες.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου.
Ο Δήμαρχος
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