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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
Προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του πρ/σμού της 2/2017 μελέτης όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή 

ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες στις επιμέρους ομάδες του διαγωνισμού, για την 

ανάδειξη  αναδόχου/ων εκτέλεσης της προμήθειας «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή 

μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 882.000,00  ευρώ με το Φ.Π.Α.  

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  

Ταχ. Δ/νση Άδελε  

Τ.Κ. 74100 

Τηλέφωνο 2831341041 

Fax 2831072736 

Email  Klapsinou@rethymno.gr 

Ιστοσελίδα  http://www.rethymno.gr 

Αρμόδιος Υπάλληλος Βασιλική Κλαψινού 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR 433 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:  

Ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση 

http://www.rethymno.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Γραφείο 

Προμηθειών & Αποθήκης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

3. Κωδικός CPV 
50000000-5:Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης  

34300000-0:Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα, οχήματα 

και για τους κινητήρες τους 

4. Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης:  

Σύμφωνα με τη μελέτη του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων η Προμήθεια είναι όπως αναγράφεται 

παρακάτω: 

Συνολικός Προϋπολογισμός:  711.290,33 € 

Φ.Π.Α. 24%                               : 170.709,67 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ               :  882.000,00 € 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές. 

6. Χρόνος εκτέλεσης Προμήθειας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από 

την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης. 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 

ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στο επάγγελμα της περιγραφόμενης προμήθειας και που είναι 

εγκατεστημένοι σε:  

α) σε κράτος – μέλος της  Ένωσης, 



β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και   

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

8. Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  

Οι Ομάδες του Διαγωνισμού με τα συνολικά ποσά αυτών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, 

αναγράφονται παρακάτω: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ [ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ]

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 

24% (€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ME Φ.Π.Α 24% (€)

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 20.967,74 € 26.000,00 €

2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟ 3.225,81 € 4.000,00 €

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 6.451,61 € 8.000,00 €

4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 17.741,94 € 22.000,00 €

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6.451,61 € 8.000,00 €

6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 6.451,61 € 8.000,00 €

7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε 11.290,32 € 14.000,00 €

8 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 32.258,06 € 40.000,00 €

9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ 87.096,77 € 108.000,00 €

10 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ 8.064,52 € 10.000,00 €

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 11.290,32 € 14.000,00 €

12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 4.838,71 € 6.000,00 €

13 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 19.354,84 € 24.000,00 €

14 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 6.451,61 € 8.000,00 €

15 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 20.967,74 € 26.000,00 €

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ [ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ]

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 

24% (€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ME Φ.Π.Α 

24% (€)

1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 3.225,81 € 4.000,00 €

2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 19.354,84 € 24.000,00 €

3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ABIENTE 4.838,71 € 6.000,00 €

4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ HYMACH 1.612,90 € 2.000,00 €

5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟ 3.225,81 € 4.000,00 €

6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 9.677,42 € 12.000,00 €

7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ- ΕΛΑΣΤΙΚΑ 3.225,81 € 4.000,00 €

8 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 20.967,74 € 26.000,00 €

9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ CATERPILLAR 3.225,81 € 4.000,00 €

10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB 19.354,84 € 24.000,00 €

11 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ KOMATSU 3.225,81 € 4.000,00 €

12 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 80.645,16 € 100.000,00 €

13 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 24.193,55 € 30.000,00 €

14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 20.967,74 € 26.000,00 €

15 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 14.516,13 € 18.000,00 €

16 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 6.451,61 € 8.000,00 €

17 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 4.838,71 € 6.000,00 €

18 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 16.129,03 € 20.000,00 €

19 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ 45.161,29 € 56.000,00 €

20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (TECMEC) 3.225,81 € 4.000,00 €

21 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) 8.064,52 € 10.000,00 €

22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΑΟΥΣΗΣ) 22.580,65 € 28.000,00 €

23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ 12.903,23 € 16.000,00 €

24 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 96.774,19 € 120.000,00 €  



 

 

Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε περισσότερους από ένα προσφέροντες. 

Γίνονται αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε μία ομάδα ή περισσότερες ή & σε όλες τις ομάδες, του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της Διακήρυξης. 

 

10. Παραλαβή Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και 

στο Ν.4412/2016.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή  πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

20/02/2017 

 

20/02/2017  

14:00 μ.μ 

 

20-03-2017 

15:00 μ.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη 

δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη δυνατότητα να την 

υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή διευκρινήσεων 

επί των όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν ή 

να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.  

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται 

μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, μέχρι την 10/03/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.  

Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου 

(pdf), με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που 

τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, η αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν τη  από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί 

για την παραλαβή των προσφορών ήτοι 15/03/2017.  

Η Αναθέτουσα αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και 

εμπρόθεσμα στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των 

αιτημάτων θα δοθούν ομοίως μέσω του Ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.   

 

Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα 

στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 9:30 π.μ. (24/03/2017). 

11. Εγγύηση Συμμετοχής: Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής που 

αντιστοιχεί στο 2% της προεκτιμούμενης  αξίας της σύμβασης επί της προϋπολογισθείσης αξίας του 

συνόλου των κατηγοριών ή των ορισμένων προσφερομένων κατηγοριών και πάντως για το σύνολο των 

ειδών κάθε κατηγορίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική 

συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, δηλαδή θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον (330) ημέρες.  



12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό για τριακόσιες (300) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα. 

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6263.001, 20.6263.001, 30.6263.001, 

35.6263.001, 10.6671.001, 20.6671.006, 30.6671.001, 35.6671.001 του Π/Υ του Δήμου οικονομικού έτους 

2017-2018.  
14. Δημοσιεύσεις: Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 13/02/2017 με προσωρινό αριθμό εσωτερικής αναφοράς: 2017-020877(17-
060974-001) Η παρούσα θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικού και 
επαναληπτικού διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.      
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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