ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9961 /15-04-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το Π.Δ.
28/80 (Περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α) , το Ν. 3463 /06, του Π.Δ 60/2007 φεκ
«ΕΡΓΑΣΙΑ
64Α’ του Ν. 3852/2010 φεκ 87Α’ και με τους όρους της διακήρυξης
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013».
Δαπάνη για την εργασία:
337.804,87 ευρώ,
Δαπάνη ΦΠΑ 23%:
77.695,13 Ευρώ
Προϋπολογισμός εργασίας:
415.500,00 ευρώ
Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2013.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ρεθύμνου την 31η του μηνός Μαΐου του έτους
2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 με 12:15 (λήξη κατάθεσης προσφορών) από την
αρμόδια επιτροπή.
Ο διαγωνισμός αφορά την συντήρηση & επισκευή όλων των μεταφορικών μέσων του Δήμου
Ρεθύμνης δηλ: Φορτηγά, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα, επιβατικά κ.λ.π επισκευέςσυντηρήσεις που θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης προγραμματισμένες και
απρόβλεπτες. Οι εργασίες επισκευής – συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί σε ομοειδής εργασίες
όπου θα εκτελούνται αυθημερόν κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη και τα οχήματα –
μηχανήματα, θα παραδίνονται στο Γραφείο κίνησης του Δήμου έτοιμα προς λειτουργία και
ελεύθερα κάθε βάρους.
Μειοδότης του διαγωνισμού θα είναι αυτός που θα φέρει το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης.
Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού και σε διαφορετικούς
αναδόχους.
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Η παράδοση των επισκευών-συντηρήσεων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις κάθε
φορά προκύπτουσες ανάγκες.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση παροχής υπηρεσιών και την συντήρηση
και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένου και των δίκυκλων, γεγονός που
αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 16.890,00 ευρώ, που θα
απευθύνεται στο Δήμο Ρεθύμνης για το σύνολο του Διαγωνισμού ή σε ποσοστό τέτοιο που
αναλογεί στην αξία του χρηματικού ποσού των προσφερόμενων ομάδων που προβλέπεται από
τη διακήρυξη.
Πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης δίδονται στα γραφεία της Δ/νσης καθαριότητας
του Δήμου Ρεθύμνης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 2831040977-28310409782831023497 αρμόδιος υπάλληλος κ. Χιώτης Μανώλης.
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