ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Άγιος Νικόλαος:
Αριθμ. Πρωτ.:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την «Έκδοση εντύπων τουριστικής προβολής» έτους 2019

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝUTS EL 432, Τηλέφωνο +30 2841340100, Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο dimos.agn@gmail.gr Αρμόδιος για πληροφορίες Γραφείο Τουρισμού: Τσαγκαράκης Ιωάννης,
Περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου - Ελούντας, Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής στο ΚΗΜΔΗΣ 6195.
Η προκηρυσσόμενη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές Ν. 4412/2016, αφορά
την προμήθεια έκδοσης εντύπων τουριστικής προβολής (CPV 79340000-9 και 22114300-5) με εκτιμώμενη αξία
σύμβασης 36.085,00 ευρώ προ ΦΠΑ) και αφορά το έτος 2019. Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό
των €44.745,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και ο
τρόπος παράδοσης δίδεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού και στις συνημμένες σε αυτήν τεχνικές
προδιαγραφές με αριθμό 38/4714/13-03-2019. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πίστωση του Κ.Α. 02.00.6431.02
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει παράταση σύμβασης
έως και 2 μήνες πέραν της λήξης της, με τους ίδιους όρους της αρχικής, χωρίς υπέρβαση της
προϋπολογισθείσας δαπάνης, ενώ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των προμηθειών του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των αναγκαίων ποσοτήτων
ενός ή περισσοτέρων κατηγοριών των τεχνικών προδιαγραφών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών
προσφορών. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ 120 ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι
προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων. Ως
κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι ανάδοχοι
δημοσίων συμβάσεων ελέγχονται κατά προτεραιότητα για την τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. Η σύμβαση θα
ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους.
Οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως
προκαταρκτικό αποδεικτικό. Όμως τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και να βρίσκονται σε ισχύ
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.
Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.dimosagn.gr/. Το
πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Διαύγεια και θα
δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα. Εφόσον έχουν ζητηθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους
συμπληρωματικές πληροφορίες.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται με συστημένη επιστολή ή με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής στην Περιοχή Ξηροκάμπου ΤΚ 72100 είτε με κατάθεσή τους απευθείας στην Επιτροπή
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Διαγωνισμού την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, στο κτίριο δημοτικών υπηρεσιών επί της
Περιφερειακής Οδού Αγίου Νικολάου - Ελούντας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου
2019 και ώρα 11:00 π.μ, οπότε λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης. Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για
λόγους ανωτέρας βίας, η αρχή ενημερώνει με φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του Δήμου για την νέα ημερομηνία βάσει των οριζομένων στην διακήρυξη.
Οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της
σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και νόμιμες κρατήσεις πλην του ΦΠΑ. Οι δαπάνες των
δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται ποσοστιαία στους αναδόχους. Την υποχρέωση της δαπάνης για δημοσίευση,
θα την έχει ο Δήμος για τις κατηγορίες του διαγωνισμού όπου δεν θα υπάρξει ανάθεση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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