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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΜΑ: «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 125.557,19 ΕΥΡΩ.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «∆ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
β) Την υπ. αρ. Υπ. Απ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ),
γ) Την παρ. 2 του Άρθρου 1 του Ν. 2286/1995 περί προμηθειών του ∆ημόσιου τομέα,
δ) Το άρθρο 11 του Ν. 2396/53 και την υπ’ αρ. 3373/390/75 ΦΕΚ 349Β’ απόφαση του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης,
ε) Τις διατάξεις του Π.∆ 60/2007(ΦΕΚ 64 Α’)
στ) Την αριθμ. 426 / 2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση των ‘Όρων.
ζ) Την Εγκύκλιο 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
η) του Ν.3852/2010 φεκ 87Α’ ,
θ) Την υπ. αρ. 514/2013 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήμου Ρεθύμνης για έγκριση διενέργειας
∆ιαγωνισμού και τρόπο εκτέλεσης,
Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού των ομάδων του αρχείου
κατηγορίας ειδών της μελέτης, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 209 του
Ν.3463/06, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2286/95.
Παρέχεται η δυνατότητα αύξησης της συνολικής ποσότητας της κάθε ομάδας κατά 30% σύμφωνα
με όσα ορίζονται σε σχετικό άρθρο του ΕΚΠΟΤΑ.
Η προμήθεια ‘’Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων’’ είναι προϋπολογισμού 125.557,19 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:
ΑΡΘΡΟ 1
Τόπος τρόπος κατάθεσης προσφορών και χρόνος διενέργειας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα ∆ευτέρα με
ώρα έναρξης την 10:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:15.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στη ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήμου στα Μυσσίρια (Θέση
Παπούρα), με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μέχρι την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών
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ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στο ∆ήμο στη ∆/νση: Λ. Κουντουριώτη 80, Τ.Κ 74100 Ρέθυμνο, μέχρι
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην δημοπρασία εάν δεν αποσταλεί ταχυδρομικά γίνεται
ως εξής:
Για ατομική επιχείρηση από τον υπόχρεο για αυτήν φυσικό πρόσωπο, για ομόρρυθμης ευθύνης
εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο εταίρο της, για ανώνυμη εταιρεία από
εξουσιοδοτημένο μέλος του διοικητικού της συμβουλίου και για ένωση εταιρειών ή συνεταιρισμό από τον
ορισμένο εκπρόσωπο της ένωσης εταιρειών ή συνεταιρισθέντων. Σχετικά με την κατάθεση προσφοράς
από ετερόρρυθμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, θα πρέπει για την μεν πρώτη να
εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις για την ομόρρυθμη εταιρεία (δηλ. κατάθεση από νόμιμο
εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο εταίρο) και για τη δεύτερη οι αντίστοιχες για την ανώνυμη εταιρεία
(κατάθεση από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή). Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις ένωσης εταιρειών ή
συνεταιρισμών ο ορισμένος εκπρόσωπος της ένωσης εταιρειών ή συνεταιρισθέντων για την κατάθεση της
προσφοράς θα είναι κάποιο από τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα κατάθεσης από την κάθε
επιχείρηση.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση.
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Οι προσφορές που αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την
προηγούμενη του διαγωνισμού.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν
λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην
υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ο ∆ιαγωνισμός δεν μπορέσει να γίνει εκείνη την ημερομηνία, τότε
θα γίνει την 2η του μηνός Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και την ίδια ώρα.
ΑΡΘΡΟ 2
Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απ. 11389/93), του Ν.
2286/95, την παράγραφο 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «∆ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» το
Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’) και το Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α’.
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ΑΡΘΡΟ 3
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του ∆ιαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 4
∆απάνη.
Η ‘’ Προμήθεια ‘’ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων’’ προϋπολογίσθηκε στο ποσό των
102.079,02 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α 23%, δηλαδή σύνολο 125.557,19 ευρώ. Η δαπάνη της προμήθειας
θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 και προέρχονται από πόρους και
ανταποδοτικά τέλη του ∆ήμου.
1) Κ.Α: 20.6671.006 ποσού 61.553,84 €,
2) Κ.Α: 20.6263.002 ποσού 1.500,60 €,
3) Κ.Α: 20.6644.001 ποσού 14.919,94 €,
4)

Κ.Α: 30.6671.001 ποσού 40.894,07 €,

5)

Κ.Α: 35.6671.001 ποσού 6.214,34 €,

6)

Κ.Α. 50.6671.001 ποσού 474,40 €
Ειδικότερα η προμήθεια αφορά ανταλλακτικά & υλικά που θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της

σύμβασης για τη συντήρηση & επισκευή όλων των μεταφορικών μέσων του ∆ήμου Ρεθύμνης Φορτηγά,
απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα, επιβατικά κ.λ.π από εργασίες προγραμματισμένες και
απρόβλεπτες.
ΑΡΘΡΟ 5
Χρόνος - τόπος - τρόπος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών.
Η παράδοση των ανταλλακτικών-υλικών θα γίνεται όπως κάτωθι:
1. Για την προμήθεια των διαφόρων ειδών:
1α. Μαζική προμήθεια σε διάφορες ποσότητες ειδών-αναλώσιμων ανταλλακτικών λιπαντικών κ.λ.π με
σκοπό την φύλαξη στην αποθήκη του ∆ήμου .
1β. Ιδιαίτερα για τα ελαστικά των οχημάτων, επειδή ο ∆ήμος δεν έχει τον απαιτούμενο χώρο για φύλαξη
τους, αυτά θα παραδίνονται σε ανάλογες ποσότητες και κωδικούς ειδών όταν θα τα χρειάζεται το κάθε
όχημα εντός του ημερολογιακού έτους, με υποχρέωση του αναδόχου την τοποθέτηση αυτών επί των
Οχημάτων.
Για την ανωτέρω παράγραφο (1β) του παρόντος άρθρου, η παραλαβή των διαφόρων ειδών
ελαστικών, που απαιτούνται για την Επισκευή-Συντήρηση των Οχημάτων-Μηχανημάτων, θα γίνεται στο
Γραφείο κίνησης του ∆ήμου από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 11 του Ν. 2396/53 και σύμφωνα με
τα οριζόμενα της υπ’ αρ. 3373/390/75 ΦΕΚ 349Β’ απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπής ορίζεται σύμφωνα πάντα με ισχύουσες νομοθεσίες.
Για την παραλαβή υλικών της (1α) παραγράφου του παρόντος άρθρου, αρμόδια είναι η επιτροπή
παραλαβής του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
Ο ∆ήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει όλο το σύνολο της δαπάνης που αναγράφεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η παράδοση όλου του συνολικού ποσού της
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δαπάνης του προϋπολογισμού της μελέτης, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του
∆ήμου. Επίσης εάν απαιτηθεί, μπορεί να αυξηθεί και το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης έως και
30% μετά από σύμφωνη γνώμη και του αναδόχου.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να εφοδιάζει το ∆ήμο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες
με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών της μελέτης για τη παράγραφο (1β) του παρόντος άρθρου.
Για την περίπτωση της παραγράφου (1α) όπου τα διάφορα είδη θα παραλαμβάνονται μαζικά με
σκοπό την φύλαξη στην αποθήκη του ∆ήμου και την τοποθέτηση τους από το Συνεργείο του ∆ήμου, ο
χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 40 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να μη φέρουν ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα και
να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
Σημειώνεται δε ότι σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση πέραν της ορισθείσας προθεσμίας
για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, θα ισχύσουν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7
της συγγραφής υποχρεώσεων του παρόντος για την μη έγκαιρη παράδοσης υλικών και στα σχετικά
άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ..
Οι διαγωνιζόμενοι μεταξύ άλλων, θα πρέπει να δηλώσουν περίοδο παράδοσης στη υπεύθυνη
∆ήλωση <<∆7>> για προμήθειες που αναφέρονται στην παράγραφο (1α) του παρόντος άρθρου, ενώ οι
ενδιαφερόμενοι για τις προμήθειες της παραγράφου (1β), θα πρέπει να δηλώσουν περίοδο τμηματικής
παράδοσης όχι πριν την λήξη του ημερολογιακού έτους, δηλ. μέχρι και την 31/12/2013, όλων των
ποσοτήτων & των ειδών που θα απαιτηθούν σύμφωνα με τη σύμβαση που θα συναφθεί.

ΑΡΘΡΟ 6
∆ικαιολογητικά συμμετοχής-Εγγυήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει με ποινή
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά
α. Οι Έλληνες πολίτες.
1α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α, δηλαδή στο ποσό των 6.280,00 €, ποσό το
οποίο προκύπτει μετά από στρογγυλοποίηση και θα αφορά ολόκληρη την ποσότητα του ενδεικτικού
προϋπολογισμού, η οποία δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συνταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το ∆ημόσιο και
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγυητική επιστολή θα φέρει την ένδειξη <<Χ1>>.
1β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία,
μπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης.
1γ. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισμένες ομάδες, προσκομίζει εγγύηση
συμμετοχής, που γίνεται αποδεκτή (περ. β της παρ.1 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ), αρκεί να καλύπτει το
ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού ομάδων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα
οποία και προσφέρει και η κατακύρωση περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.
Τα παραπάνω θα προκύπτουν από συνημμένο πίνακα

του συμμετέχοντα, ο οποίος θα

συνοδεύει την εγγυητική του επιστολή, ο οποίος θα περιγράφει τις ομάδες του διαγωνισμού που
προτίθεται να καταθέσει, συμπληρωμένος, με τα αντίστοιχα ποσά του προϋπολογισμού της διακήρυξης.
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Το άθροισμα του ποσού της εγγυητικής, θα προκύπτει από τον ανωτέρω συνημμένο πίνακα και
με αυτό τον τρόπο θα διευκρινίζεται, το ποσό που ο κάθε ενδιαφερόμενος προτίθεται να καταθέσει
προσφορά σε συνάρτηση με τις κατηγορίες-ομάδες του ∆ιαγωνισμού.
1δ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε
(5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.
1ε. Ο μειοδότης ή οι μειοδότες υποχρεούνται πριν την υπογραφή της σύμβασης να
προσκομίσουν εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας της
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α .
1στ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
1ζ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των αναφερόμενων στις επιμέρους ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται
σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του
μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και
της εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από αρμόδια αρχή (Κ.Ε.Π, Αστυνομία κ.λ.π) & το οποίο
θα φέρει την ένδειξη <<Χ2>>.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία & το οποίο θα φέρει την ένδειξη <<Χ3>>.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές τους σε όλους τους τομείς
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού & το οποίο θα φέρει την ένδειξη <<Χ4>>. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό.
Το πιστοποιητικό Επιμελητηρίου θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια
του διαγωνισμού & το οποίο θα φέρει την ένδειξη <<Χ5>>.
β.

Τα νομικά πρόσωπα

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
γ.

Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τους συνεταιρισμούς, τις ενώσεις

προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ και
τα οποία θα φέρουν υποχρεωτικά την ένδειξη που αναγράφεται στους πίνακες Α’ & Β’ του Παραρτήματος.
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Σε περίπτωση μη προσκόμισής δικαιολογητικών που εμπίπτουν στην αυτεπάγγελτη
αναζήτηση, αυτά θα ζητούνται αυτεπάγγελτα από το ∆ήμο.
Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους
υποχρεωτικά και τις παρακάτω δηλώσεις, πρακτικά οι οποίες θα φέρουν τις ενδείξεις που αναγράφονται
στον Πίνακα Γ’ του Παραρτήματος:
1.

∆ήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των

τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρία καμία επιφύλαξη και η οποία θα φέρει την ένδειξη
<<∆1>>. Ιδιαίτερα για τα λιπαντικά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν
πιστοποιητικά της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν που να αποδεικνύεται ότι έχουν εγκρίσεις διαφόρων
κατασκευαστών αυτοκινήτων, τα οποία θα φέρουν την ένδειξη <<ΠΛ>> (δες λεπτομέρειες στην Τεχνική
Περιγραφή της παρούσης).
2.

∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υπό

προμήθεια είδη στο αμαξοστάσιο του ∆ήμου και η οποία θα φέρει την ένδειξη <<∆2>>.
3.

Αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών με τις

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και η οποία θα φέρει την ένδειξη <<∆3>>.
4.

Αναλυτική δήλωση που να ορίζει την κατασκευάστρια εταιρία για τα είδη που προσφέρει,

καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της και η οποία θα φέρει την ένδειξη <<∆4>>. Ιδιαίτερα για αυτούς που
θα καταθέσουν προσφορά για την ομάδα ελαστικών των οχημάτων, θα καταγράψουν διευκρίνιση,
εφόσον αποδεδειγμένα από κατάλογο της εταιρίας που προσφέρουν δεν παραδίνονται από την
προσφερόμενη κατασκευάστρια εταιρία ελαστικά κάποιας διάστασης, όπου: Να αναγράφεται στη δήλωση
τους, από ποιά άλλη κατασκευάστρια εταιρία κατασκευάζονται τα οποία και προσφέρουν.
5.

∆ήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε

αρμόδια αρχή για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, ελεύθερων στο αμαξοστάσιο του ∆ήμου και η
οποία θα φέρει την ένδειξη <<∆5>>.
6.

Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά μερικά ή

ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά (για την περίπτωση που μέρος των υπό προμήθεια
υλικών θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο ή τα έχει ήδη παρακαταθήκη, η παραπάνω δήλωση
αφορά το υπόλοιπο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης της στον
διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης και η οποία θα φέρει την
ένδειξη <<∆6.1>>.
β) θα καλύψει το ∆ήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί
από το ∆ήμο και η οποία θα φέρει την ένδειξη << ∆6.2 >>.
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την περίοδο χρόνου παράδοσης των διαφόρων ειδών και υπηρεσιών
που θα προσφέρουν και θα φέρει την ένδειξη <<∆7>>.
8. Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του
προσφέροντος ή σε περίπτωση ένωσης εταιριών, των ∆ιοικητικών Συμβουλίων των φορέων της ένωσης
ή σε περίπτωση προσωπικών εταιριών των νομίμων εκπροσώπων αυτών που θα φέρει την ένδειξη

<<∆9>>, με το οποίο:
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8.1. Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η
συμμετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες - μέλη της Ένωσης,
ορίζοντας παράλληλα την επικεφαλής εταιρεία.
8.2. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση
να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, καθώς και
για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια
του διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
Επίσης να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό
του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου
κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας
Αρχής.
Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή
προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή / και του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην
Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μόνο μετά από την έγγραφη αποδοχή της.
8.3. Εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως αντίκλητος, σε περίπτωση αδυναμίας του νομίμου
εκπροσώπου για τη συνεννόηση, σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας, εφόσον ο ίδιος δεν θα μπορεί
συνεχώς να εξυπηρετεί το δήμο..
8.4. Για τους υποψηφίους που δεν είναι Ανώνυμες Εταιρείες: Απόσπασμα του Καταστατικού των
εταιρειών που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, από το οποίο να προκύπτει ποιοι δεσμεύουν την κάθε
εταιρία με την υπογραφή τους.
Οι παραπάνω δηλώσεις θα γίνονται σε πρωτότυπα έγγραφα (αποκλειόμενων fax ή
φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 7
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων-∆ημοσίευση.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης,
στην ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήμου Ρεθύμνης στο τηλέφωνο 28310-40977, 2831040978 αρμόδιος
υπάλληλος κ. Χιώτης Μανώλης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που
υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ δημοσιεύεται στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων του Φ.Ε.Κ. και στις εφημερίδες
«Κρητική

Επιθεώρηση», «Ρεθεμνιώτικα Νέα», «Ρέθεμνος», «Ημερησία

Αθηνών»

και

«Γενική

∆ημοπρασιών» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68Α΄.
ΑΡΘΡΟ 8
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής – Υποβολή προσφορών .
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που
ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια ειδών-ανταλλακτικών, γεγονός
που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Η συμμετοχή
στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι
αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί
τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της
προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.
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Οι συμμετέχοντες οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν στην επιτροπή του
διαγωνισμού δείγματα των προσφερομένων ειδών που αναφέρονται στη μελέτη της διακήρυξης εάν τούτο
απαιτηθεί από την επιτροπή.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα σε έντυπο της υπηρεσίας ή ακριβές
φωτοαντίγραφο αυτού (πρωτότυπο & αντίγραφο) μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει
τις ενδείξεις που αναφέρονται στα παραπάνω στο παρόν άρθρο. Προσφορές που υποβάλλονται
ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με
την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής.
1.Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, στον κυρίως φάκελο
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς.
2.Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
3.Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
4.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε
ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 9ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δύο (2) μήνες από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την
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προσφορά τους. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν μεταξύ των άλλων Υπεύθυνη ∆ήλωση για
το χρόνο ισχύος της προσφοράς και η οποία θα φέρει την ένδειξη «∆8».
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από
την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά
τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2.
του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 10ο
Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές προσφορές
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές .
Σε περίπτωση ύπαρξης

περισσοτέρων της μιας

προσφοράς η επιτροπή διαγωνισμού θα

προβαίνει σε ακύρωση των υπεραρίθμων προσφορών με κλήρωση παρουσία του διαγωνιζόμενου.

Άρθρο 11ο
Προσφερόμενη τιμή
1. Στην προσφορά η τιμή των προς προμήθεια υλικών θα δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για
παράδοση των υλικών στο ∆ήμο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.
3. Με ποινή αποκλεισμού, στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ
αριθμητικώς και ανά τεμάχιο:
α) Στο επιμέρους «Αναλυτικό τιμολόγιο προσφοράς της κάθε ομάδας σε έντυπο της υπηρεσίας ή
ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού»,
β) Προσφορά με «Συνολικό τιμολόγιο προσφοράς ανά ομάδα σε έντυπο της υπηρεσίας ή ακριβές
φωτοαντίγραφο αυτού»
γ) Προσφορά με το «Συνολικό τιμολόγιο προσφοράς συνοπτικά σε έντυπο της υπηρεσίας ή
ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού» και για όσους καταθέσουν προσφορά για την ομάδα των ελαστικών,
δ) Στο «Τιμολόγιο προσφοράς τοποθέτησης ελαστικών».
4. ∆ίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να έχουν απόκλιση έως και +10% από την τιμή
προϋπολογισμού της μελέτης σε κάποια είδη αλλά όχι περισσότερο, η συνολική όμως αξία όλης της
προσφοράς δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ανώτερο όριο προϋπολογισμού της μελέτης της
κάθε ομάδας και του συνολικού προϋπολογισμού.
5. Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε μία ομάδα (στο
σύνολο αυτής) ή περισσότερες ή και σε όλες τις ομάδες του ∆ιαγωνισμού (περ. β της παρ. 6 του άρθρου
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3 του ΕΚΠΟΤΑ). Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με
ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Άρθρο 12ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισμό που γίνεται με
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή: Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά. Ο φάκελος της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω
όργανο και παραδίνεται στην υπηρεσία με σκοπό να αποσφραγιστεί την ημερομηνία που ορίζεται από
την διακήρυξη ή την πρόσκληση.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το
οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 13ο
Αξιολόγηση προσφορών
1. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαμηλότερη
τιμή, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία.
- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και
της πρόσκλησης,
- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,
- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς
και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοια ή παρεμφερές υλικά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση
τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδης όρους που προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε περισσότερους από ένα προμηθευτή,
σύμφωνα με τη περίπτωση των αναφερόμενων της παραγράφου 1γ του άρθρου 15 του παρόντος, όπου
η συνολική τελική τιμή προσφοράς μεταξύ μειοδοτών είναι ισοδύναμη, όπως επίσης και της παρ.1δ του
άρθρου 16 του παρόντος.
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Άρθρο 14ο
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς τη Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει
σχετικά, προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή ένα μέρος αυτής που
προσφέρει ο προμηθευτής,
β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών,
γ. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την
επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.
δ. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας (σε σχέση πάντοτε με την χαμηλότερη τιμή και
τις τεχνικές προδιαγραφές) σε περισσότερους από ένα προμηθευτές ανά ομάδα(κατηγορία) είδους
προμηθειών, εφόσον υπάρχουν επιμέρους προσφορές και συνοδεύονται με νόμιμη εγγυητική επιστολή
συμμετοχής για ολόκληρο το ποσό της επί μέρους ομάδας.
2.

Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο

γνωμοδοτεί για:
α. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του
υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής,
β. Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης,
γ.

Τελική ματαίωση της προμήθειας, τότε η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη Οικονομική

Επιτροπή.

Άρθρο 15ο
Συνέχιση του διαγωνισμού
Με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων έγγραφων κλειστών προσφορών
από τους αρχικά συμμετέχοντες οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί
ασύμφορο το αποτέλεσμά του.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα της συνέχισης του διαγωνισμού,
που γίνεται ενώπιον του παραπάνω οργάνου.

Άρθρο 16ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος .
β) Την ποσότητα.
γ) Το ∆ήμο για τον οποίο προορίζονται το υλικό ή υλικά.
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δ) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων αυτών.
ε) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού.
στ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10%
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προμηθευτής/ές μπορεί να προσέλθει/ουν για την
υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της ανακοίνωσης. Όμως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος αρχίζει να
υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν
ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την
ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε είδους
υπολογίζεται από την ημερομηνία ισχύς της σύμβασης.
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή
τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή
προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ
και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.

Άρθρο 17ο
Σύμβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήμο η σχετική σύμβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία
της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
δ. Την τιμή που έχει προσφερθεί για το είδος.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του είδους.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
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θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή
της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα
παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το ∆ήμαρχο.
4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Χρησιμοποιήθηκε ολόκληρο το ποσό της ομάδας/ων που αντιστοιχεί στη σύμβαση , ή εάν αυτό
που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης
ως ασήμαντο, ή όταν έληξε η περίοδος παράδοσης σύμφωνα με την προσφορά του ανάδοχου.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Άρθρο 18ο
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.
1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των κατασκευαστών των προσφερόμενων υλικών, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό
αυτό συστηθισόμενης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’
αναλογία.
2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες
διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της
οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

Άρθρο 19ο
∆ασμοί
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ∆ήμος απαλλάσσεται της καταβολής
δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.
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Άρθρο 20ο
Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις.
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του κόστους παραγωγής,
διανομής, επεξεργασίας ή εμπορίας του κάθε προσφερόμενου προϊόντος (τιμή dumping) ή ότι το προϊόν
είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι
γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε προϊόντος ή της
παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες
φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος.
Οι εν λόγω φάσεις βιομηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των
ενδιαφερόμενων.
2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν έχουν
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών ∆ασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο
πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να
δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών
κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
3. ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες
προϊόντα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την
Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία,
Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που
αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται
με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

Άρθρο 21ο
Προσφυγές- Ενστάσεις
Α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν3852/2010 ΦΕΚ 87Α,
και την επιφύλαξη του άρθρου 238 του ίδιου νόμου, μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών
ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών
και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε
γνώση αυτής.
Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της
προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαημέρου από την
άπρακτη παρέλευση της ειδικής προθεσμίας που, τυχόν, τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας
πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του
ενδιαφερομένου.
Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο
(2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση
θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων
βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
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Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 225 έως 228 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α, κοινοποιούνται στα οριζόμενα από τις διατάξεις αυτές
νομικά πρόσωπα, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει την προσφυγή εντός πέντε ημερών από την
έκδοσή τους.
Β. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δικαιούνται να υποβάλλει ένσταση, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 15 της ΚΥΑ 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως προς τη Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου Ρεθύμνης, η
οποία & αποφαίνεται τελικά, με ταυτόχρονη κοινοποίησης στην επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού
και αυτή γνωμοδοτεί προς το ανωτέρω αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επιτροπή).
Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρμοδίως απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται με φαξ στον ενιστάμενο – προσφεύγοντα.
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο ∆ήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται
και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από
την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η
σύντμηση του χρόνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια
διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’
αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η
ένσταση υποβάλλεται στο ∆ήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη
ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση
του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από τη Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.
4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην κατακύρωση του
διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στο Γενικό Γραμματέα
της οικείας Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
ή στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. μετά την έναρξη λειτουργίας της.
5. Ο ∆ήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με
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την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.
6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων, προ της
υπογραφής της σύμβασης, δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΆΡΘΡΟ 22ο
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση
των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους
κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της
εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

ΆΡΘΡΟ 23ο
∆απάνες
Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68Α και την εγκ. 11 με αρ. πρωτ 27754/28-06/2010.
Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα
λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από
τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των
νόμιμων παραστατικών.
Επειδή στην περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ δίνεται η δυνατότητα στους
διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε μία ομάδα ή περισσότερες ή και σε όλες τις ομάδες του
∆ιαγωνισμού, οι δαπάνες των δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα με την αξία του
αρχικού προϋπολογισμού της ομάδας του ∆ιαγωνισμού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προμηθευτή
ξεχωριστά. Σημειώνεται δε, ότι την υποχρέωση της δαπάνης για ∆ημοσίευση, θα την έχει ο ∆ήμος στις
ομάδες του διαγωνισμού που δεν υπάρξει ανάδοχος.
Η μέγιστη δαπάνη δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού με τη οποία θα επιβαρυνθεί η
∆ιακήρυξη του διαγωνισμού στο σύνολο της, δεν θα υπερβαίνει κατά μέσο όρο το ποσό των 1.100 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και
υποχρέωση του δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 4% φόρος εισοδήματος και κρατήσεις 1,5% υπέρ
Τ.Ε.Α.∆.Υ, 0,5% υπέρ Τ.Π.∆.Υ και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή.
∆εν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον
καταβολή αποζημιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες, όπως επίσης και για τυχόν δαπάνες που
έχουν αποφασιστεί ή θα αποφασιστούν με σχετική νομοθεσία και δεν αναγράφονται στην παρούσα
διακήρυξη.
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ΆΡΘΡΟ 24ο
Λοιπές εγγυήσεις.
Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι
σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα,
προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο
δήμος.
Ο δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει,
ύστερα από έγγραφη αίτηση του ∆ήμου, κάθε ποσότητα είδους που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες
επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου είδους και αποστολής στο δήμο του νέου σε
αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή όπως επίσης και η επανεκτέλεση των
εργασιών για την τοποθέτηση του.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού προκλήθηκε βλάβη και για το οποίο δεν
βεβαιώνεται λανθασμένη επισκευή-συντήρηση, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις
δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξενήθηκαν από το ακατάλληλο υλικό, επιφυλασσόμενου
του ∆ήμου να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του
∆ημοτικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης με απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως
αποζημίωση προς το ∆ήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου είδους, κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
ΆΡΘΡΟ 25ο
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Ο ∆ήμος Ρεθύμνης διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα:
α) να αποφασίζει ελεύθερα για την ματαίωση, την επανάληψη του διαγωνισμού με ή χωρίς
τροποποίηση των όρων, ή τη προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς να έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν καθώς και για την αποδοχή ή απόρριψη οριστικά των
ενστάσεων ή των προσφυγών που μπορεί να υποβληθούν οποτεδήποτε.
β) επίσης, μπορεί να αποφασίσει για σύναψη δημόσιας σύμβασης μέσω διαπραγμάτευσης και
χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:


Εάν δεν υποβληθεί καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη,
ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της
σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή, μετά από αίτημα
της.



Για συμπληρωματικές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και οι οποίες,
λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση της προμήθειας,
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όπως περιγράφονται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον
οικονομικό φορέα που εκτελεί τις προμήθειες αυτές.
γ) Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο
μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.
Επίσης πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, ο δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση των
ποσοτήτων του προϋπολογισμού και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 30%, εφόσον κρίνει τούτο
σκόπιμο και επωφελές για το δήμο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το
αίτημα του δήμου, με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο είδος. Ο
ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το δήμο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει
τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του δήμου και την προσφορά του αναδόχου για να
προβεί σε τέτοια απαίτηση.
δ) Η τιμή προσφοράς που προσφέρει ο μειοδότης, ισχύει και δεσμεύει τούτον για δώδεκα
(12) μήνες από την κατακύρωση της προμήθειας σε αυτόν.
Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: σε μήνες: 12 (από
την ανάθεση της σύμβασης).

ΆΡΘΡΟ 26ο
Λύση – Καταγγελία Σύμβασης
Ο ∆ήμος Ρεθύμνου δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α)

ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν υλοποιεί την σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή, παρά την προς

τούτο όχληση της υπηρεσίας.
β)

ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του

∆ήμου Ρεθύμνου.
γ)

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή

γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των
περιουσιακών του στοιχείων.
δ)

εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του

επαγγέλματός του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ μέρους
του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δύναται, κατ’ ενάσκηση
της διακριτικής του ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει
εύλογη προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται
αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ γνωστοποιήσει
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την μετά από καταγγελία του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ λύση της σύμβασης, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
υποχρεούται μετά από αίτηση του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:
α)

Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, προμήθειας, παροχής υπηρεσιών ή

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την
διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
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β)

Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει στο ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, όποιο έργο, εργασία ή

προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ)

Να παραδώσει στο ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κάθε υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή

έμμεσα τη σύμβαση και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του
θα πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της σύμβασης, ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος τμήματος της σύμβασης, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά
την ημερομηνία καταγγελίας.
Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα
με την σύμβαση προς τον ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.
Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή
παραγγελθέντα από τον ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει
ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ανάδοχο αποζημίωση για
κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία
του τμήματος της σύμβασης που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως, να χρησιμοποιηθεί για τον
προοριζόμενο σκοπό.
Πέρα από τα παραπάνω, ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δικαιούται όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, να
προβεί με απόφασή του, που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στον ανάδοχο, στην προσωρινή ή οριστική
διακοπή ισχύος της σύμβασης, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συμβατικής περιόδου. Και σε αυτή την
περίπτωση ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν δικαιούται να προβάλει καμία απολύτως αξίωση για τυχόν αποζημίωση.

ΆΡΘΡΟ 27ο
Εμπιστευτικότητα
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση
της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση
με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν
να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής
του, ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες
με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ∆εν δεσμεύει το ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ με
κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα
από το ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα
πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με
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την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους
κατασκευής ή λειτουργίας της σύμβασης ή του ίδιου του αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 28ο
Για ότι ρητά δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κάθε φορά νόμοι, υπουργικές
αποφάσεις και διατάξεις που την διέπουν.

Ο ∆ήμαρχος Ρεθύμνης

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 19832 /31-07-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΘΕΜΑ: «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων με μειοδοτικό διαγωνισμό».
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια ‘’Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων’’.
β) Τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων του ∆ήμου
Ρεθύμνης στη θέση Παπούρα στα Μυσσίρια.
Η παράδοση των ποσοτήτων των ανταλλακτικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις κάθε φορά
προκύπτουσες ανάγκες για τα ελαστικά των οχημάτων του ∆ήμου και μαζικά για προμήθειες ανταλλακτικών
που πρόκειται να φυλαχθούν στην αποθήκη του ∆ήμου.
γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 125.557,19 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του
Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 2
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του 11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ του Ν. 3463/2006 και του
Ν.3852/2010.
ΑΡΘΡΟ 3
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
α) ∆ιακήρυξη δημοπρασίας
β) Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Τεχνική περιγραφή
δ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά ομάδα
ε) Ενδεικτικός προϋπολογισμός συνοπτικά
στ) Τιμολόγιο μελέτης
ζ) Συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς ανά ομάδα
η) Συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς συνοπτικά
θ) Αναλυτικό τιμολόγιο προσφοράς ομάδων ανταλλακτικών.
ι) Προϋπολογισμός μελέτης τοποθέτησης ελαστικών
κ) Τιμολόγιο προσφοράς τοποθέτησης ελαστικών
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ΑΡΘΡΟ 4
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του
ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. Κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή
εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς
το Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 5
Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των προς
προμήθεια ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα
και καταλληλότητα αυτών.
Στις περιπτώσεις όπου η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του
προμηθευτή είτε αμέσως μετά την παράδοση της κάθε τμηματικής ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα
(30) ημερών. Ο δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν μετά από την
παραλαβή των ειδών, την έκδοση του τιμολογίου και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών .
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ. αρ. Π1/2235/08 (ΦΕΚ 1670 Β/18-8-2008) : Εφαρμογή Ενιαίου
Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2008, «Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου
καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από
αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/ 5.6.2003)
«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να
απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής».
Το ύψος των τόκων υπερημερίας τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης (∆ήμος) ισούται
με το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και
έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ μέρους του προμηθευτή.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του ∆ήμου.

ΑΡΘΡΟ 6
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα
κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του κάθε είδους εξετάζεται
η καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήμων κατά
περίπτωση φορέων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους, ο
ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο δήμος
δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη του είδους ή στη μείωση του τιμήματος. Το
συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.
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ΑΡΘΡΟ 7
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή του κάθε είδους από την επιτροπή
παραλαβής ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της κάθε ποσότητας είδους.
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας
πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες,
υποχρεούται να πληρώσει προς το δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των
δέκα (10) εργάσιμων ημερών, του επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας του κάθε είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου και παρακρατείται από τον πρώτο
λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ∆ήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία
παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του ∆ήμου, ή από ανωτέρα βία
κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προθεσμίας των είκοσι
(20) εργάσιμων ημερών, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια
ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του ∆ήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9
Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισμένα προϊόντα, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, που
γίνεται αποδεκτή αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού προϊόντων που
προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και προσφέρει και η κατακύρωση περιορίζεται στα προϊόντα που
καλύπτονται από την εγγύηση.
ΑΡΘΡΟ 10
Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που
επιβάλουν οι κατασκευαστές των οχημάτων –μηχανημάτων.
Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση, υποχρεούται να έρχεται σε άμεση και καθημερινή επικοινωνία
με το Γραφείο Κίνησης των Οχημάτων του ∆ήμου όπου θα του γνωστοποιούνται οι καθημερινές ανάγκες της
υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 11
Φόροι, τέλη, κρατήσεις, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν
χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του ∆ήμου.
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ΑΡΘΡΟ 12
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δύο (2) μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη και τη συγγραφή
υποχρεώσεων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της
κατ’ ανώτατο όριο , για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 19832 /31-07-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 125.557,19 ευρώ.
Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τη προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση & επισκευή όλων των
μεταφορικών μέσων του ∆ήμου Ρεθύμνης Φορτηγά, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα,τρίκυκλα, επιβατικά
κ.λ.π σε ανταλλακτικά και επισκευές που θα απαιτηθούν κατά περίπτωση σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Η προμήθεια ανταλλακτικών-ειδών έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες και η προμήθεια θα γίνεται μαζική
και τα είδη θα παραλαμβάνονται μέσα σε χρόνο που ορίζεται στη ∆ιακήρυξη και στη σύμβαση κατά περίπτωση.
Οι ομάδες ανταλλακτικών των διαφόρων κατηγοριών και ειδών αναγράφονται αναλυτικά στον
προϋπολογισμό της μελέτης και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προμηθευτών, πολλά είδη που αναφέρονται στις διάφορες
ομάδες των ανταλλακτικών, έχουν κωδικοποιηθεί με βάση τον κωδικό που έχει εισαχθεί σε προηγούμενες
προμήθειες στο ∆ήμο. Αυτές οι αντιστοιχίες, χρησιμεύουν στους προμηθευτές για να ανιχνεύουν ευκολότερα το
προϊόν για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά. Επίσης, πάρα πολλά είδη –ανταλλακτικά έχουν κωδικοποιηθεί με
βάση το γνήσιο νούμερο που τα αντιπροσωπεύει. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα μπορούν εύκολα να
αναγνωρίσουν το ανταλλακτικό για το οποίο αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος με βάση τα παραπάνω, μπορεί να δώσει προσφορά για κατασκευάστριες
εταιρίες ανταλλακτικών –λιπαντικών της επιλογής του, τις οποίες θα πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη ∆ήλωση
του, αρκεί να είναι εγγυημένες για την ποιότητα κατασκευής και τα είδη να είναι πλήρως συμβατά με αυτά που
ζητάει η ∆ιακήρυξη.
Ιδιαίτερα για τα ελαστικά των Οχημάτων αναφέρονται τα εξής:
1. Θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
2. Η προσφορά θα δίνεται για ελαστικά που να επιφέρουν την μέγιστη αξιοπιστία στο φρενάρισμα τόσο
σε στεγνό δρόμο όσο και σε βρεγμένο και να είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για ασφάλεια
και ανθεκτικότητα.
3. Για το λόγο αυτό ως ουσιώδης όρος, στην αξιολόγηση θα προτιμηθούν ελαστικά που κατατάσσονται
στην πρώτη κατηγορία ελαστικών και αυτό για να διασφαλισθεί η ποιότητα του ελαστικού που θα προμηθευτεί ο
∆ήμος Ρεθύμνης.
4. Ο προμηθευτής θα αναγράφει τους όρους και το χρόνο εγγύησης των ελαστικών που προσφέρει.
5. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν ελαστικά μιας μόνο κατασκευάστριας
εταιρίας. Εάν αποδεδειγμένα ελαστικά κάποιας διάστασης δεν παραδίνονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία,
τότε ο διαγωνιζόμενος θα αναγράφει στη δήλωση του <<∆4>>, από ποια άλλη εταιρία κατασκευάζονται τα οποία
και προσφέρει.
6. Κατ’ εξαίρεση, εάν κάποιο από τα προσφερόμενα πέλματα ελαστικού έχει καταργηθεί την χρονική
περίοδο που θα χρειαστεί από την υπηρεσία, τότε θα αντικαθίσταται από ελαστικό της ίδιας εταιρίας με περίπου
το ίδιο πέλμα. Σε αυτήν την περίπτωση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής του ∆ήμου πριν την τοποθέτηση επί του αυτοκινήτου των συγκεκριμένων ελαστικών.
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7. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεωτικά θα καταθέσει ως συνημμένο στην τεχνική περιγραφή του:
α. Κατάλογο της κατασκευάστριας εταιρίας ελαστικών, που να υποδεικνύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
διαφόρων ελαστικών που κατασκευάζει.
β. Επίσημο Έγγραφο <<∆10>> στην ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένο σε αυτήν της Εταιρείας
Παραγωγής-Κατασκευής (και όχι του Αντιπροσώπου ή του Προμηθευτή), το οποίο να βεβαιώνει ότι τα ελαστικά
της έχουν χρησιμοποιηθεί σε πρώτη τοποθέτηση από Ευρωπαϊκές Αυτοκινητοβιομηχανίες ή της Ιαπωνίας την
τελευταία διετία.
γ. Το ISO του εργοστασίου κατασκευής είναι σύμφωνο με τα τις προδιαγραφές του E.T.R.O (European
Tyre and Rim Technical Organisation) και τις οδηγίες 92/23/ΕΟΚ, της 31/3/92 & 92/93/ΕΟΚ(Υπ. Απ. 29871/2408-1992), όπως επίσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού r30 της UNECE (Οικονομική Επιτροπή
Ηνωμένων Εθνών) για την Ευρώπη και θα φέρει την ένδειξη <<Π1>>.
δ. Τα ελαστικά είναι εγγυημένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς νόμους προστασίας του καταναλωτή και
φέρουν το χαρακτηριστικό γράμμα Ε, τον ενδεικτικό αριθμό Χώρας που εκδίδει το δελτίο αναγνώρισης και τέλος
τον αριθμό του δελτίου αναγνώρισης και θα φέρει την ένδειξη <<Π1>>.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά 7β,7γ,7δ μπορούν να κατατεθούν & από εταιρεία του ίδιου ομίλου του
εργοστασίου κατασκευής, που στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση στην
οποία θα αναφέρεται η έδρα τους και θα φέρει την ένδειξη <<∆11>>.
Επίσης για όλα τα λιπαντικά που ζητούνται αναφέρονται τα εξής:
1. Στα λιπαντικά που θα προσφέρει ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να καταθέσει και κατάλογο της
αντίστοιχης εταιρίας που να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
2. Θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την συσκευασία που ζητάει η ∆ιακήρυξη με μία μικρή ίσως απόκλιση
λίτρων, λόγω διαφορετικής συσκευασίας από κατασκευαστή σε κατασκευαστή π. χ βαρέλι 205 λτ ή βαρέλι 208 λτ.
3. Σε περίπτωση που κάποια συσκευασία δεν υπάρχει στον κατάλογο του κατασκευαστή που
προσφέρεται, τότε θα υπολογίζεται η αμέσως χαμηλότερη συσκευασία σε ποσότητα, πχ αντί για συσκευασία 60
λτ, συσκευασία 25 λτ ή 20 λτ. Η τιμή όμως των συσκευασιών που διαφοροποιούνται από αυτή της ∆ιακήρυξης,
δεν θα ξεπερνάει τα οριζόμενα ανά συσκευασία του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους μέσα στο φάκελο των
δικαιολογητικών:
Α. Πιστοποιητικά της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν που να αποδεικνύεται ότι έχουν εγκρίσεις
κατασκευαστών αυτοκινήτων και συγκεκριμένα των κατασκευαστριών εταιριών MERCEDES BENZ και MAN για:
1. το λάδι 10W40 με προδιαγραφή MB 228.5, και MAN 3277
2. το λάδι 10W40 με προδιαγραφή MB 228.51 και MAN 3477,
3. το λάδι 15W40 με προδιαγραφή MB 228.3,
4. το λάδι 15W40 με προδιαγραφή MB 229.1.
Β. Για τα κατωτέρω λιπαντικά θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση της εταιρείας λιπαντικών ότι
υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές:
1. το λάδι υδραυλικών ότι έχει προδιαγραφή κατά DIN 51524-2HLP
2. το λάδι αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων (ATF) ότι έχει προδιαγραφή MB 236.6,
3. το Γράσο λιθίου ότι έχει προδιαγραφή κατά DIN 51825 και είναι NLGI 3 EP
Γ. Για τα λοιπά λιπαντικά θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση της εταιρείας λιπαντικών ότι υπερκαλύπτουν
τις προδιαγραφές όπως αυτές ζητούνται από την ∆ιακήρυξη.
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Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγξει την καταλληλότητα κάποιας προσφερόμενης εταιρίας λιπαντικών
εάν παραστεί ανάγκη, προκειμένου να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων λίπανσης των
Οχημάτων & των μηχανημάτων της.
Παρακάτω αναγράφεται το κωδικολόγιο CPV 2008 σε σύγκριση με τους αντίστοιχους αύξων αριθμούς
(α/α) του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ομάδων της διακήρυξης.
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ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.
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Κωδικοί CPV 2008-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ (α/α) ΟΜΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
Κωδικός CPV
2008

Περιγραφή 2008
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ
CODE
EL

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

09210000-4
24961000-8
31130000-6
31211300-1
31214100-0
31400000-0
31500000-1
31600000-2
31612200-1
31670000-3
32234000-2
34300000-0

Λιπαντικά παρασκευάσματα
Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων
Εναλλάκτες
Ασφάλειες
∆ιακόπτες
Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες
Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Εκκινητήρες
Ηλεκτρικά μέρη μηχανημάτων ή συσκευών
Κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους.

34312700-4
34320000-6
34322000-0
34326100-9
34350000-5
34640000-5

Ελαστικοί ιμάντες μετάδοσης
Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους.
Φρένα και μέρη τους.
Συμπλέκτες και μέρη τους.
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως.
Στοιχεία αυτοκινήτων

37823200-5

Χαρτί ιχνογραφίας

42122000-0
42131200-8
42913000-9

Αντλίες
Βαλβίδες προσδιοριζόμενες από την κατασκευή τους
Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα.

9
9
2
2
2
2
2
2
2
3
1

+

AB12-5

Καουτσούκ

7
5

DA24-3

+

4
5
4
6
4
8

Και συναφή είδη

+

18
19
20
21
22

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ
(α/α) ΟΜΑ∆ΩΝ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

DA44-3

Ανταλλακτικά

4
2
3, 5
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19832 /31-07-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α (€)
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α
23% (€)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΟΜΑ∆ΑΣ ME Φ.Π.Α 23%
(€)

1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΑ

5.691,06 €

7.000,00 €

2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4 ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕ∆ΗΣΗΣ
7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ
8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ

10.346,69 €
1.012,20 €

12.726,43 €
1.245,00 €

5.829,06 €
786,67 €
2.309,01 €
1.495,28 €
59.839,02 €

7.169,74 €
967,60 €
2.840,08 €
1.839,20 €
73.602,00 €

12.130,03 €

14.919,94 €

99.439,02 €

122.309,99 €

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΩΝ

9 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ-ADBLUE-ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟ 19 / 07 / 2013

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19832 /31-07-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ (€)

α/α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΙ∆ΩΝ:
ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α(€)
99.439,02 €
99.439,02 €
22.870,97 €
122.309,99 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Φ.Π.Α 23%
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α
ΣΥΝΟΛΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
132
20,00 €
2.640,00 €
Φ.Π.Α 23%:
607,20 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
3.247,20 €
ΡΕΘΥΜΝΟ 19 / 07 / 2013

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19832 /31-07-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια: «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων με ανοικτό διαγωνισμό».

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Στην προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι πού περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι που η ισχύουσα
νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα πού ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη διακήρυξη.
Η τιμή του τιμολογίου αναφέρεται ανά (τεμάχιο, λίτρο, μέτρο, σετ) όπως αναλύονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της κάθε ομάδας σε ανταλλακτικά -είδη που θα πληρούν τους όρους που θέτει η περιγραφή της
διακήρυξης.
Στη τιμή μονάδος του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του υλικού, τα πάσης φύσεως έξοδα μεταφοράς ,
ασφαλίσεων, εγγυήσεων, φόρων, δασμών κλπ, το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος που απαιτείται
για την συγκεκριμένη προμήθεια.
Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος καλής συμπεριφοράς του υλικού για το χρόνο εγγύησης των που
προσφέρεται, όπως και κάθε άλλης δαπάνης που προκύπτει από τη διακήρυξη ή τη προσφορά του προμηθευτή.
Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά την τελική τιμή του υλικού και θα είναι ελεύθερη
βαρών, πληρώντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της προσφοράς.
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών –ειδών για τα οχήματα του ∆ήμου Ρεθύμνης, ελεύθερα από κάθε βάρος.
Α) Τιμή προϋπολογισμού μελέτης ανταλλακτικών & ειδών-υλικών 99.439,02 Ευρώ χωρίς την επιβάρυνση
Φ.Π.Α. Σύνολο: 122.309,99 Ευρώ με την επιβάρυνση Φ.Π.Α.
Β) Σύνολο προϋπολογισμού μελέτης τοποθέτησης ελαστικών: 2.640,00 € χωρίς την επιβάρυνση Φ.Π.Α.
Σύνολο: 3.247,20 Ευρώ με την επιβάρυνση Φ.Π.Α.
Γ) ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 99.439,02 € + 2.640,00 = 102.079,02 € χωρίς την επιβάρυνση Φ.Π.Α.
Επιβάρυνση Φ.Π.Α 23% 23.478,17 €
Σύνολο: 125.557,19 Ευρώ με την επιβάρυνση Φ.Π.Α.
Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει το άρθρο 11 της παρούσης διακήρυξης.

Ρέθυμνο

19 / 07 /2013

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19832 /31-07-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α (€)
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α
23% (€)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΟΜΑ∆ΑΣ ME Φ.Π.Α 23%
(€)

1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΑ

5.691,06 €

7.000,00 €

2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4 ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕ∆ΗΣΗΣ
7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ
8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ

10.346,69 €
1.012,20 €

12.726,43 €
1.245,00 €

5.829,06 €
786,67 €
2.309,01 €
1.495,28 €
59.839,02 €

7.169,74 €
967,60 €
2.840,08 €
1.839,20 €
73.602,00 €

9 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ-ADBLUE-ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

12.130,03 €

14.919,94 €

99.439,02 €

122.309,99 €

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟ …………..2013

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

32

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19832 /31-07-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ (€)

α/α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΙ∆ΩΝ:
ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α(€)

ΡΕΘΥΜΝΟ …………. 2013

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19832 /31-07-2013

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Φ.Π.Α 23%
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α
ΣΥΝΟΛΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ
0,00 €
0,00 €
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Φ.Π.Α 23%:
0,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
0,00 €

ΡΕΘΥΜΝΟ ………….. 2013

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

34

Σύνολα ανά Κατηγορία
Κατηγορία

Ποσότητα Συνολική Τιμή
132,00

73.602,00

10,00

7.000,00

1.528,00

12.726,43

Ανταλλακτικά Συστημάτων πέδησης

14,00

2.840,08

Ανταλλακτικά Φανοποιείας

48,00

1.839,20

Ανταλλακτικά Οχημάτων αναλώσιμα

77,00

967,60

Ανταλλακτικά Μηχανικών συστημάτων - Μετάδοσης

49,00

7.169,74

Ανταλλακτικά Μηχανημάτων Εργων JCB

19,00

1.245,00

140,00

14.919,94

Ελαστικά καινούργια
Ανταλλακτικά -Αξεσουάρ Οχημάτων διάφορα
Ανταλλακτικά Ηλεκτρολογικών συστημάτων

Λιπαντικά-αντιψυκτικά-adblue-απιονισμένο

Τελικό σύνολο (9 )

Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

122.309,99

Σελίδα 1 από 1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών:
Είδος

Ανταλλακτικά -Αξεσουάρ Οχημάτων διάφορα
Κωδικός

ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΑΡ/ΣΗΣ BE856, 7in, VBN770B-000

ΚΙΤ/02 (VBV770BM) ΟΘΟΝΗ + VBV700C
ΚΑΜΕΡΑ, 126030

ΣΥΝΟΛΑ:

Σελίδα 1 από 11

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

10,00 Σέτ

700,00

10

Σύνολο
με ΦΠΑ
7.000,00

7.000,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών:
Είδος

Ανταλλακτικά Ηλεκτρολογικών συστημάτων
Κωδικός

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

50,00 Τεμ.

0,12

6,00

Σύνολο
με ΦΠΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΙΝΙ 5Χ20 3A

3A 0430600, 04.30600

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΧΑΛΩΤΗ (20A)

20A (0600450)

100,00 Τεμ.

0,12

12,00

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΧΑΛΩΤΗ (7,5Α)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΧΑΛΩΤΗ (7,5Α)

100,00 Τεμ.

0,12

12,00

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΧΑΛΩΤΗ (10A)

10A

200,00 Τεμ.

0,12

24,00

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΧΑΛΩΤΗ (15A)

15A

200,00 Τεμ.

0,12

24,00

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΧΑΛΩΤΗ (5A)

5Α (0600410)

200,00 Τεμ.

0,12

24,00

ΒΑΛΒΙ∆Α ΨΥΓΕΙΟΥ

7700839072 (1371 VERNET) (38110 FAE)

2,00 Τεμ.

12,00

24,00

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ
ΒΙ∆ΑΚΙΑ

Β-222(DASTERY), 0343003001(BOSCH)

3,00 Τεμ.

24,00

72,00

∆ΥΝΑΜΟ MRS 28V, 55AH ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑ

0120469982, 0986037410, A0091540702

1,00 Τεμ.

550,00

550,00

ΛΑΜΠΑ 12V 55W H7 PX26d Premium +30%

12972-PR 12V/55WATT H7 +30%, 48328

10,00 Τεμ.

4,88

48,80

ΛΑΜΠΑ 13972 (H7 24V 70W Px26d)

48728 NARVA) (13972 PHILIPS) 1617, 1471

30,00 Τεμ.

11,50

345,00

ΛΑΜΠΑ 17136 (24V 5W SV8,5), C5W
ΣΩΛΗΝΩΤΗ

17136 (24V 5W SV8,5) (13844) PHILIPS, 1204,
C5W

30,00 Τεμ.

0,34

10,20

ΛΑΜΠΑ 17177 W2,1X9,5d (12V 5 Watt)(4922
STARLIGHT)

17177 (12961 (PHILIPS) (W5W) 1732 ΑΚΑΛΥΚΗ

50,00 Τεμ.

0,25

12,50

ΛΑΜΠΑ 17181 (24V 5W BA15S), R5W

17181 (13821PHILIPS) 1304

100,00 Τεμ.

0,37

37,00

ΛΑΜΠΑ 17326 (24V 10W BA15S) ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ

17326 (13814 PHILIPS) 3120, 17329, 1305, 24V
10W

30,00 Τεμ.

0,37

11,10

ΛΑΜΠΑ 17635 (12V 21W)

17635 (12498 PHILIPS) 4823

40,00 Τεμ.

0,28

11,20

ΛΑΜΠΑ 17643 (24V/21W

17643 (13498 PHILIPS) 1381 (382-1), 6652

80,00 Τεμ.

0,39

31,20

ΛΑΜΠΑ 17916 (12V 21/5W)

17916 (12499 PHILIPS), 3381 TRIFA, 4816, 2187

50,00 Τεμ.

0,39

19,50

ΛΑΜΠΑ 48321 (12V H3 55watt)

48321 (12336PR PHILIPS), 2591, 1658 TRIFA

10,00 Τεμ.

2,70

27,00

ΛΑΜΠΑ 48700 (H3 24V 70W)

48700 (13336 PHILIPS) 1659, 50350, 2707, 460

120,00 Τεμ.

2,70

324,00

ΜΙΖΑ 24V 4KW MRS ATEGO

A0061512201 (0001231033) (0001231002)

1,00 Τεμ.

1.250,00

1.250,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 55559 (55) AH) (+∆) (P5519), 189055

55559 (55) AH <420 Α (ΕΝ)> (241Χ175Χ190ΜΜ)

3,00 Τεμ.

80,00

240,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 57029 (70) ΑΗ (+∆)

57029 (70) ΑΗ <540 Α (ΕΝ)>
(272Χ175Χ200/225ΜΜ)

2,00 Τεμ.

110,00

220,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60044W (P10044) (+∆), 189100

60044W (100 ΑΗ) <780 Α (ΕΝ)>
(354Χ175Χ195ΜΜ)

7,00 Τεμ.

135,00

945,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60528 (105) ΑΗ (+∆)

60528 (105) ΑΗ <680 Α (ΕΝ)>
(344Χ172Χ214/230ΜΜ)

7,00 Τεμ.

139,99

979,93

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 62511 (125) ΑΗ (+∆)

62512 (125) ΑΗ <640> [ΕΝ]> [345Χ172Χ283]

4,00 Τεμ.

146,75

587,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 64035HD (140) ΑΗ (64020) (+Α),
487912

64035HD (140) ΑΗ <760 Α (ΕΝ)>
(514Χ189Χ195/220ΜΜ)

8,00 Τεμ.

180,00

1.440,00

Σελίδα 2 από 11

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών:

Ανταλλακτικά Ηλεκτρολογικών συστημάτων
Κωδικός

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

9,00 Τεμ.

190,00

1.710,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ P10033 100ΑΗ (+Α) 95D31R, 116895 P10033 (100 AH) <720 Α (ΕΝ)>
(303Χ173Χ225ΜΜ)

4,00 Τεμ.

130,00

520,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ P7024 (70) ΑΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
(+Α) 50500W,

116970, 57024 (70) ΑΗ <570 Α (ΕΝ)>
(260Χ174Χ222ΜΜ)

4,00 Τεμ.

110,00

440,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ P7029 (70) ΑΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
(+∆) 50500W

P7029 57029 (70) ΑΗ <570 Α (ΕΝ)>
(260Χ174Χ222ΜΜ)

2,00 Τεμ.

110,00

220,00

ΜΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ ∆ΙΠΟΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΑΡΟ

51306147 (HERTH & BUSS) 12-24V 16A,181420
FLOSSER

3,00 Τεμ.

10,00

30,00

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 12 / 24V/ 55/70W H3

W161-G H3

10,00 Τεμ.

18,00

180,00

ΦΑΝΑΡΙ HELLA ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ

2VD007500411, A0015406270

3,00 Τεμ.

120,00

360,00

ΦΑΡΟΣ 12V ΒΙ∆ΩΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤ. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚ

420Μ/12.05, 700/50114

4,00 Τεμ.

23,00

92,00

ΦΑΡΟΣ 24V ΒΙ∆ΩΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦ. ΠΟΡΤ.

41024

51,00 Τεμ.

37,00

1.887,00

Είδος

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 67018 (170) ΑΗ (+Α) (67043),490912
(180A)

67018 (170) ΑΗ <1000 Α (ΕΝ)>(513Χ223Χ220ΜΜ)

ΣΥΝΟΛΑ:

Σελίδα 3 από 11

1.528

Σύνολο
με ΦΠΑ

12.726,43

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών:
Είδος

Ανταλλακτικά Μηχανημάτων Εργων JCB
Κωδικός

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο
με ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙ∆Α ΣΑΣΜΑΝ JCB

459/M2874, 25/220804, 14V

5,00 Τεμ.

125,00

625,00

ΚΡΥΣΤΑΛΟ ΦΑΝΟΥ ΠΙΣΩ JCB L/R

700/50024

6,00 Τεμ.

34,00

204,00

ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ JCB ΚΟΜΠΛΕ

700/50018

6,00 Τεμ.

56,00

336,00

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆ΑΣ JCB 32/925915

32/925915

2,00 Τεμ.

40,00

80,00

ΣΥΝΟΛΑ:

Σελίδα 4 από 11

19

1.245,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών:
Είδος

Ανταλλακτικά Μηχανικών συστημάτων Μετάδοσης
Κωδικός

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο
με ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ MRS ΚΟΜΠΛΕ Φ125ΜΜ

A4032007101 (51065009282) (02962) Φ125ΜΜ

2,00 Τεμ.

150,00

300,00

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ-Ο∆ΗΓΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΜΠΛΕΡ

A3812640050

2,00 Τεμ.

20,00

40,00

ΒΟΛΑΝ ISZ

N8973262272,

1,00 Τεμ.

900,00

900,00

ΒΟΛΑΝ ΚΟΜΠΛΕ IVECO

IV-504100953

1,00 Τεμ.

1.200,00

1.200,00

∆ΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ISUZU

N8973677950, N8981649170

1,00 Τεμ.

275,00

275,00

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ MRS ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΡΟΥΛΜΑΝ

03393 (A9734100022)

1,00 Τεμ.

189,54

189,54

ΜΠΡΟΥΤΖΑΚΙ ΚΟΜΠΛΕΡ

95570118

1,00 Τεμ.

7,00

7,00

ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΣΕΤ

A6243000304, 01302(FEBI)

4,00 Τεμ.

30,00

120,00

ΠΛΑΤΩ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ISUZU

N8973517940

1,00 Τεμ.

410,00

410,00

ΡΟΥΛΜΑΝ ΒΟΛΑΝ IVECO

IV-504077114

2,00 Τεμ.

25,00

50,00

ΡΟΥΛΜΑΝ ΒΟΛΑΝ ISZ

N8972582390

1,00 Τεμ.

20,00

20,00

ΡΟΥΛΜΑΝ ΚΟΜΠΛΕΡ ΣΤΟ ΣΑΣΜΑΝ ΤΟ ΕΞΩ

A0039810701 (210ES SKF), NUP210ECP

1,00 Τεμ.

150,00

150,00

ΡΟΥΛΜΑΝ ΚΟΜΠΛΕΡ ΣΤΟ ΣΑΣΜΑΝ ΤΟ ΜΕΣΑ

A0099817401 (HD2210E SKF) NUP 2210 E. TVP2

1,00 Τεμ.

180,00

180,00

ΡΟΥΛΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ISUZU

N1313100120, BRG932(EXEDY)

1,00 Τεμ.

200,00

200,00

ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ IVECO

IV 504129284 (03-00893)

1,00 Τεμ.

1.250,00

1.250,00

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 27X74,6 MM ΕΞΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

U110(LOBRO), 50144000, 50144010

8,00 Τεμ.

16,00

128,00

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 27X81,5MM ΕΞΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

U100 (GU1000) U225 27X81,5MM ΕΞΩ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

3,00 Τεμ.

20,00

60,00

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 30X81,7MM ΕΞΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

U742, 50823 (30X81,7MM), GU7420, AL34709

4,00 Τεμ.

73,80

295,20

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΟΝΑ MB

ML130224

2,00 Τεμ.

150,00

300,00

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΟΝΑ ΣΑΣΜΑΝΑΚΙΟΥ 58,2Χ23ΜΜ
ΕΞΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

U160 (GU1600) (23Χ58,2ΜΜ) ΕΞΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2,00 Τεμ.

55,00

110,00

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 31Χ88,20 ΜΜ

U325, (31Χ88,20ΜΜ)

2,00 Τεμ.

145,00

290,00

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 48Χ126

U762, 2320 (A9734100031) (48Χ126ΜΜ), U765

2,00 Τεμ.

110,00

220,00

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 53Χ135

U761, 1600 (53X135MM), 50796000

2,00 Τεμ.

115,00

230,00

ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΟΜΠΛΕΡ ΣΤΟ ΣΑΣΜΑΝ
48Χ65Χ10ΜΜ

A0109974247 (48Χ65Χ10 BAVISLRDX7)
∆ΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ

2,00 Τεμ.

60,00

120,00

ΦΟΥΡΚΕΤΑ ΜΟΥΦΑΣ MRS

A9702640026

1,00 Τεμ.

125,00

125,00

ΣΥΝΟΛΑ:
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49

7.169,74

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών:
Είδος

Ανταλλακτικά Οχημάτων αναλώσιμα
Κωδικός

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

60,00 Τεμ.

7,20

432,00

Σύνολο
με ΦΠΑ

∆ΙΣΚΟΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 125KM

125 (5908) (100Τ) (2-125), 3193

ΛΟΥΡΙ POLY-V 8PK1930

8PK1930, L114489

1,00 Τεμ.

45,00

45,00

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ FIAT C3877/1(MANN),
MD8094(ALCO)

51775324, PA7506(FIAAM), 3026500(UFI),
A1227(PURF)

2,00 Τεμ.

17,00

34,00

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ JHON DEERE ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ

LAF5813, C19384, AL78223, AF25300

1,00 Τεμ.

72,00

72,00

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ IVECO

IV 2995964, 23230 FEBI, CU4594, 5307800,

4,00 Τεμ.

45,00

180,00

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ JCB 320/04133A

320/04133A, SP1294

4,00 Τεμ.

20,00

80,00

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆ΑΣ
20386080=FS19735=FS19704,SP1315

20514654
(FS19735),H7025WK30(WK940/32X)(WK940/33X)

3,00 Τεμ.

23,00

69,00

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ FIAT KX208D, FA5757,
60H2O00 UFI

77362340, PU723X, MD577, S-6H20NE,
C507(PURF)

2,00 Τεμ.

27,80

55,60

ΣΥΝΟΛΑ:

Σελίδα 6 από 11

77

967,60

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών:
Είδος

Ανταλλακτικά Συστημάτων πέδησης
Κωδικός

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο
με ΦΠΑ

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ A0044202220, 29108,
2996515, 151194

BL1730F2 (81508206056) (GDB5067) (C1014)
245X110MM

4,00 Σέτ

230,01

920,04

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ATEGO
245X110MM,29179,IV2996515,

CVP020K,29202, 12-5278,GDB5067,C1004,
151194-066

4,00 Σέτ

230,01

920,04

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ IVECO 2992336 (29095 30,0)
CVP0361

BL1749F2 29202, (C1006), 12-5284, 151254 ICER

4,00 Σέτ

205,00

820,00

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ MRS ΕΜΠΡΟΣ, 150722,
WVA 29835

A0044204820 (BL1424A2) (7485.0) (12409),
BD409

2,00 Σέτ

90,00

180,00

ΣΥΝΟΛΑ:

Σελίδα 7 από 11

14

2.840,08

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών:
Είδος

Ανταλλακτικά Φανοποιείας
Κωδικός

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο
με ΦΠΑ

ΒΑΣΗ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ MRS ΚΑΤΩ L/R

A6418100012 (A6418100112) (4077020003),
01.57.001

8,00 Τεμ.

65,00

520,00

ΓΡΥΛΟΧΕΡΟ MRS ΓΚΡΙ

17154 (A6737600002)

6,00 Τεμ.

6,20

37,20

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ MRS ∆ΕΞΙΟΣ

A0008302985

3,00 Τεμ.

75,00

225,00

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

A0008302885

3,00 Τεμ.

75,00

225,00

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ L/R

A0008100379, S048105??

4,00 Τεμ.

180,00

720,00

ΚΛΙΠΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

A0059888278, 00598882

20,00 Τεμ.

2,00

40,00

ΚΡΥΣΤΑΛΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ VOLVO L/R
[370X185MM]

KP400, 285146100, 8191195436

4,00 Τεμ.

18,00

72,00

ΣΥΝΟΛΑ:

Σελίδα 8 από 11

48

1.839,20

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών:

Ελαστικά καινούργια

Είδος

Κωδικός

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο
με ΦΠΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 10-16,5 8PR

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 10-16,5 8PR

8,00 Τεμ.

272,00

2.176,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 10R22,5 ΙΣΙΟ

10R22,5 ΙΣΙΟ

2,00 Τεμ.

410,00

820,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 11,00 R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

11,00 R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

4,00 Τεμ.

595,00

2.380,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 12R22,5 ΙΣΙΟ

12R22,5 ΙΣΙΟ

2,00 Τεμ.

595,00

1.190,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 12R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

12R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

8,00 Τεμ.

613,00

4.904,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 16,9-24 12PR (INDUSTRIAL)

16,9-24 12PR

2,00 Τεμ.

851,00

1.702,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 17,5R25 (RADIAL) 16PR

17,5R25 (RADIAL) 16PR

4,00 Τεμ.

2.178,00

8.712,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 175/65R14 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/65R14 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

4,00 Τεμ.

94,00

376,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 175/75R14

175/75R14 ΓΙΑ VAN

4,00 Τεμ.

89,00

356,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 185/75R16C ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 3,5 t

185/75R16C

2,00 Τεμ.

202,00

404,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 195R15

195R15

4,00 Τεμ.

178,00

712,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 205/75R17,5

205/75R17,5

6,00 Τεμ.

316,00

1.896,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 215/ 75R17,5 ΙΣΙΟ

215/ 75R17,5 ΙΣΙΟ

2,00 Τεμ.

311,00

622,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 215/ 75R17,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

215/ 75R17,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

4,00 Τεμ.

321,00

1.284,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 225/75R16 ΙΣΙΟ (ΓΙΑ VAN)

225/75R16 ΙΣΙΟ (ΓΙΑ VAN)

2,00 Τεμ.

321,00

642,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 225/75R16 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ (ΓΙΑ VAN)

225/75R16 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ (ΓΙΑ VAN)

4,00 Τεμ.

321,00

1.284,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 235/55R17

235/55R17

4,00 Τεμ.

331,00

1.324,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 235/75R15

235/75R15

8,00 Τεμ.

227,00

1.816,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 265/70R19,5 ΙΣΙΟ

265/70R19,5 ΙΣΙΟ

6,00 Τεμ.

465,00

2.790,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 285/70R19,5 ΙΣΙΟ

285/70R19,5 ΙΣΙΟ

2,00 Τεμ.

539,00

1.078,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 285/70R19,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

285/70R19,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

6,00 Τεμ.

554,00

3.324,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 295/80R22,5 ΙΣΙΟ

295/80R22,5 ΙΣΙΟ

2,00 Τεμ.

702,00

1.404,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 295/80R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

295/80R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

2,00 Τεμ.

722,00

1.444,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 315/70R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

315/70R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

4,00 Τεμ.

772,00

3.088,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 315/80R22,5 ΙΣΙΟ

315/80R22,5 ΙΣΙΟ

12,00 Τεμ.

717,00

8.604,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 315/80R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

315/80R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

17,00 Τεμ.

737,00

12.529,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 385/65R22,5 ΙΣΙΟ

385/65R22,5 ΙΣΙΟ

4,00 Τεμ.

806,00

3.224,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 405/70R24 14PR (RADIAL)

405/70R24 14PR Π14

2,00 Τεμ.

1.202,00

2.404,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 480/70R24 ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

480/70R24 RADIAL

1,00 Τεμ.

1.113,00

1.113,00

Σελίδα 9 από 11

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών:
Είδος

Ελαστικά καινούργια
Ποσότητα

Κωδικός

ΣΥΝΟΛΑ:

Σελίδα 10 από 11

132

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο
με ΦΠΑ
73.602,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών:
Είδος

Λιπαντικά-αντιψυκτικά-adblue-απιονισμένο
Κωδικός

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

20,00 Τεμ.

14,91

298,20

1,00 Τεμ.

492,00

492,00

70,00 Τεμ.

1,23

86,10

Σύνολο
με ΦΠΑ

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 LT FEBI ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ
5016438

01089 FEBI, A0009890825 MB325.2, MB325,0,
G001100

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 205 LT ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ (-25 C)

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 205 LT ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ (-25 C)

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (4LT)

00362 (4LT) 84-601

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W80 PE BV 20LT API GL-4
ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΗ

20LT 75W80 PE API GL-4 /GL-5

3,00 Τεμ.

135,30

405,90

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W90 20LT API GL-5
SYNTHETIC, 52355011

20 LT 75W90 GL-5 1415(LIQUI MOLY), 1700191

1,00 Τεμ.

172,20

172,20

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W MP 205LT

80W MP (124201.99) API GL4 (MB 235.1)

1,00 Τεμ.

615,00

615,00

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W90 205LT ( ΌΧΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ)

80W90 (124205.205) API GL5-GL4

1,00 Τεμ.

676,50

676,50

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΑΣΜΑΝ ZC90 GL3 IVECO 20LT

IV 14241907 20 LT, 80W90 GL3, 52354011

3,00 Τεμ.

86,10

258,30

ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ 180 ΚΙΛΑ NLGI 3 EP

NLGI3 EP (231212.99) DIN 51825 K3, K-20

1,00 Τεμ.

824,10

824,10

ΓΡΑΣΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 400ΓΡ ΣΦΥΡΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥΜΟΛΥΒ∆ΕΝΙΟΥ

03/46723 KMS KRAFFT

4,00 Τεμ.

5,41

21,64

ΛΑ∆Ι ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
(ATF ) 20LT

20LT DEXTRON II (ATF )(MB
236.6)(MAN339D),52342011

1,00 Τεμ.

92,25

92,25

ΛΑ∆Ι ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 20LT SAE
50 CAT TO-4

20LT SAE50 UTTO CATERPILLAR TO-4, API GL4

3,00 Τεμ.

92,25

276,75

ΛΑ∆Ι ΚΑΥΣΕΩΣ 2T (ΓΙΑ ∆ΙΧΡΟΝΟΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ) 20LT

20LT(2T) (TC) (SILVER MIX SAE 30), 52329011,

5,00 Τεμ.

86,10

430,50

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W40 HD 205LT DIESEL (MB
228.5),

10W40 HD 205LT ACEA E4/CG-4 L.LIFE, TD501
MAN3277

1,00 Τεμ.

984,00

984,00

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W40 HD 205LT DIESEL MB
228.51,

10W40 HD 205LT EURO4 MAN 3477,TD561, API
CI-4,CH-4

1,00 Τεμ.

1.230,00

1.230,00

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ 15W40 205LT (MB 229.1)
ΒΕΝΖΙΝΗ

15W40 205LT ΒΕΝΖΙΝΗ ACEA A3/B3, SJ/CG-4
(MB 229.1)

2,00 Τεμ.

553,50

1.107,00

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ 15W40 HD 1000 LT DIESEL
MB 228.3

15W40 HD 1000 LT ACEA E3/E5/E7 LONG LIFE,
TD451

1,00 Τεμ.

3.198,00

3.198,00

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5W30 5LT ACEA A1/B1,
1343797

5W30 5LT ACEA A1/B1, API SJ/EC, FORD WSSM2C913-B

10,00 Τεμ.

51,66

516,60

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 30 20LT TD201

SAE30 20LT TD201, 23420

10,00 Τεμ.

86,10

861,00

ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 1000 LT (ISO 46)
∆ΕΞΑΜΕΝΗ

ISO 46 1000 LT 51524-2 HLP ∆ΕΞΑΜΕΝΗ

1,00 Τεμ.

2.373,90

2.373,90

ΣΥΝΟΛΑ:

140

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Σελίδα 11 από 11

14.919,94

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών :

Σελίδα 1 από 11

Ανταλλακτικά -Αξεσουάρ Οχημάτων διάφορα
Είδος

ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΑΡ/ΣΗΣ BE856, 7in, VBN-770B-000

Ποσοτητα

Κωδικός
ΚΙΤ/02 (VBV770BM) ΟΘΟΝΗ + VBV700C ΚΑΜΕΡΑ, 126030

Σέτ

Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

10

ΣύνολοΧωρίς ΦΠΑ:
Σύνολο ΦΠΑ:
Σύνολο με ΦΠΑ:
ΡΕΘΥΜΝΟ …………………...
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
χωρίς ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών :

Σελίδα 2 από 11

Ανταλλακτικά Ηλεκτρολογικών συστημάτων
Είδος

Ποσοτητα

Κωδικός

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΙΝΙ 5Χ20 3A

3A 0430600, 04.30600

Τεμ.

50

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΧΑΛΩΤΗ (20A)

20A (0600450)

Τεμ.

100

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΧΑΛΩΤΗ (7,5Α)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΧΑΛΩΤΗ (7,5Α)

Τεμ.

100

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΧΑΛΩΤΗ (10A)

10A

Τεμ.

200

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΧΑΛΩΤΗ (15A)

15A

Τεμ.

200

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΧΑΛΩΤΗ (5A)

5Α (0600410)

Τεμ.

200

ΒΑΛΒΙ∆Α ΨΥΓΕΙΟΥ

7700839072 (1371 VERNET) (38110 FAE)

Τεμ.

2

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΙ∆ΑΚΙΑ

Β-222(DASTERY), 0343003001(BOSCH)

Τεμ.

3

∆ΥΝΑΜΟ MRS 28V, 55AH ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑ

0120469982, 0986037410, A0091540702

Τεμ.

1

ΛΑΜΠΑ 12V 55W H7 PX26d Premium +30%

12972-PR 12V/55WATT H7 +30%, 48328

Τεμ.

10

ΛΑΜΠΑ 13972 (H7 24V 70W Px26d)

48728 NARVA) (13972 PHILIPS) 1617, 1471

Τεμ.

30

ΛΑΜΠΑ 17136 (24V 5W SV8,5), C5W ΣΩΛΗΝΩΤΗ

17136 (24V 5W SV8,5) (13844) PHILIPS, 1204, C5W

Τεμ.

30

ΛΑΜΠΑ 17177 W2,1X9,5d (12V 5 Watt)(4922 STARLIGHT)

17177 (12961 (PHILIPS) (W5W) 1732 ΑΚΑΛΥΚΗ

Τεμ.

50

ΛΑΜΠΑ 17181 (24V 5W BA15S), R5W

17181 (13821PHILIPS) 1304

Τεμ.

100

ΛΑΜΠΑ 17326 (24V 10W BA15S) ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ

17326 (13814 PHILIPS) 3120, 17329, 1305, 24V 10W

Τεμ.

30

ΛΑΜΠΑ 17635 (12V 21W)

17635 (12498 PHILIPS) 4823

Τεμ.

40

ΛΑΜΠΑ 17643 (24V/21W

17643 (13498 PHILIPS) 1381 (382-1), 6652

Τεμ.

80

ΛΑΜΠΑ 17916 (12V 21/5W)

17916 (12499 PHILIPS), 3381 TRIFA, 4816, 2187

Τεμ.

50

ΛΑΜΠΑ 48321 (12V H3 55watt)

48321 (12336PR PHILIPS), 2591, 1658 TRIFA

Τεμ.

10

ΛΑΜΠΑ 48700 (H3 24V 70W)

48700 (13336 PHILIPS) 1659, 50350, 2707, 460

Τεμ.

120

ΜΙΖΑ 24V 4KW MRS ATEGO

A0061512201 (0001231033) (0001231002)

Τεμ.

1

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 55559 (55) AH) (+∆) (P5519), 189055

55559 (55) AH <420 Α (ΕΝ)> (241Χ175Χ190ΜΜ)

Τεμ.

3

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 57029 (70) ΑΗ (+∆)

57029 (70) ΑΗ <540 Α (ΕΝ)> (272Χ175Χ200/225ΜΜ)

Τεμ.

2

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60044W (P10044) (+∆), 189100

60044W (100 ΑΗ) <780 Α (ΕΝ)> (354Χ175Χ195ΜΜ)

Τεμ.

7

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60528 (105) ΑΗ (+∆)

60528 (105) ΑΗ <680 Α (ΕΝ)> (344Χ172Χ214/230ΜΜ)

Τεμ.

7

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 62511 (125) ΑΗ (+∆)

62512 (125) ΑΗ <640> [ΕΝ]> [345Χ172Χ283]

Τεμ.

4

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 64035HD (140) ΑΗ (64020) (+Α), 487912

64035HD (140) ΑΗ <760 Α (ΕΝ)> (514Χ189Χ195/220ΜΜ)

Τεμ.

8

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 67018 (170) ΑΗ (+Α) (67043),490912 (180A)

67018 (170) ΑΗ <1000 Α (ΕΝ)>(513Χ223Χ220ΜΜ)

Τεμ.

9

ΜΠΑΤΑΡΙΑ P10033 100ΑΗ (+Α) 95D31R, 116895

P10033 (100 AH) <720 Α (ΕΝ)> (303Χ173Χ225ΜΜ)

Τεμ.

4

ΜΠΑΤΑΡΙΑ P7024 (70) ΑΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (+Α) 50500W,

116970, 57024 (70) ΑΗ <570 Α (ΕΝ)> (260Χ174Χ222ΜΜ)

Τεμ.

4

ΜΠΑΤΑΡΙΑ P7029 (70) ΑΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (+∆) 50500W

P7029 57029 (70) ΑΗ <570 Α (ΕΝ)> (260Χ174Χ222ΜΜ)

Τεμ.

2

ΜΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ ∆ΙΠΟΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΑΡΟ

51306147 (HERTH & BUSS) 12-24V 16A,181420 FLOSSER

Τεμ.

3

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 12 / 24V/ 55/70W H3

W161-G H3

Τεμ.

10

ΦΑΝΑΡΙ HELLA ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ

2VD007500411, A0015406270

Τεμ.

3

Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
χωρίς ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών :

Σελίδα 3 από 11

Ανταλλακτικά Ηλεκτρολογικών συστημάτων
Είδος

Ποσοτητα

Κωδικός

ΦΑΡΟΣ 12V ΒΙ∆ΩΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤ. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚ

420Μ/12.05, 700/50114

Τεμ.

4

ΦΑΡΟΣ 24V ΒΙ∆ΩΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦ. ΠΟΡΤ.

41024

Τεμ.

51

Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

ΣύνολοΧωρίς ΦΠΑ:
Σύνολο ΦΠΑ:
Σύνολο με ΦΠΑ:
ΡΕΘΥΜΝΟ …………………...
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
χωρίς ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών :

Σελίδα 4 από 11

Ανταλλακτικά Μηχανημάτων Εργων JCB
Είδος

Ποσοτητα

Κωδικός

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙ∆Α ΣΑΣΜΑΝ JCB

459/M2874, 25/220804, 14V

Τεμ.

5

ΚΡΥΣΤΑΛΟ ΦΑΝΟΥ ΠΙΣΩ JCB L/R

700/50024

Τεμ.

6

ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ JCB ΚΟΜΠΛΕ

700/50018

Τεμ.

6

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆ΑΣ JCB 32/925915

32/925915

Τεμ.

2

Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

ΣύνολοΧωρίς ΦΠΑ:
Σύνολο ΦΠΑ:
Σύνολο με ΦΠΑ:
ΡΕΘΥΜΝΟ …………………...
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
χωρίς ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών :

Σελίδα 5 από 11

Ανταλλακτικά Μηχανικών συστημάτων - Μετάδοσης
Είδος

Ποσοτητα

Κωδικός

ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ MRS ΚΟΜΠΛΕ Φ125ΜΜ

A4032007101 (51065009282) (02962) Φ125ΜΜ

Τεμ.

2

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ-Ο∆ΗΓΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΜΠΛΕΡ

A3812640050

Τεμ.

2

ΒΟΛΑΝ ISZ

N8973262272,

Τεμ.

1

ΒΟΛΑΝ ΚΟΜΠΛΕ IVECO

IV-504100953

Τεμ.

1

∆ΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ISUZU

N8973677950, N8981649170

Τεμ.

1

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ MRS ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΡΟΥΛΜΑΝ

03393 (A9734100022)

Τεμ.

1

ΜΠΡΟΥΤΖΑΚΙ ΚΟΜΠΛΕΡ

95570118

Τεμ.

1

ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΣΕΤ

A6243000304, 01302(FEBI)

Τεμ.

4

ΠΛΑΤΩ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ISUZU

N8973517940

Τεμ.

1

ΡΟΥΛΜΑΝ ΒΟΛΑΝ IVECO

IV-504077114

Τεμ.

2

ΡΟΥΛΜΑΝ ΒΟΛΑΝ ISZ

N8972582390

Τεμ.

1

ΡΟΥΛΜΑΝ ΚΟΜΠΛΕΡ ΣΤΟ ΣΑΣΜΑΝ ΤΟ ΕΞΩ

A0039810701 (210ES SKF), NUP210ECP

Τεμ.

1

ΡΟΥΛΜΑΝ ΚΟΜΠΛΕΡ ΣΤΟ ΣΑΣΜΑΝ ΤΟ ΜΕΣΑ

A0099817401 (HD2210E SKF) NUP 2210 E. TVP2

Τεμ.

1

ΡΟΥΛΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ISUZU

N1313100120, BRG932(EXEDY)

Τεμ.

1

ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ IVECO

IV 504129284 (03-00893)

Τεμ.

1

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 27X74,6 MM ΕΞΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

U110(LOBRO), 50144000, 50144010

Τεμ.

8

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 27X81,5MM ΕΞΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

U100 (GU1000) U225 27X81,5MM ΕΞΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τεμ.

3

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 30X81,7MM ΕΞΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

U742, 50823 (30X81,7MM), GU7420, AL34709

Τεμ.

4

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΟΝΑ MB

ML130224

Τεμ.

2

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΟΝΑ ΣΑΣΜΑΝΑΚΙΟΥ 58,2Χ23ΜΜ ΕΞΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

U160 (GU1600) (23Χ58,2ΜΜ) ΕΞΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τεμ.

2

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 31Χ88,20 ΜΜ

U325, (31Χ88,20ΜΜ)

Τεμ.

2

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 48Χ126

U762, 2320 (A9734100031) (48Χ126ΜΜ), U765

Τεμ.

2

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 53Χ135

U761, 1600 (53X135MM), 50796000

Τεμ.

2

ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΟΜΠΛΕΡ ΣΤΟ ΣΑΣΜΑΝ 48Χ65Χ10ΜΜ

A0109974247 (48Χ65Χ10 BAVISLRDX7) ∆ΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ

Τεμ.

2

ΦΟΥΡΚΕΤΑ ΜΟΥΦΑΣ MRS

A9702640026

Τεμ.

1

Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

ΣύνολοΧωρίς ΦΠΑ:
Σύνολο ΦΠΑ:
Σύνολο με ΦΠΑ:
ΡΕΘΥΜΝΟ …………………...
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
χωρίς ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών :

Σελίδα 6 από 11

Ανταλλακτικά Οχημάτων αναλώσιμα
Είδος

Ποσοτητα

Κωδικός

∆ΙΣΚΟΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 125KM

125 (5908) (100Τ) (2-125), 3193

Τεμ.

60

ΛΟΥΡΙ POLY-V 8PK1930

8PK1930, L114489

Τεμ.

1

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ FIAT C3877/1(MANN), MD8094(ALCO)

51775324, PA7506(FIAAM), 3026500(UFI), A1227(PURF)

Τεμ.

2

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ JHON DEERE ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ

LAF5813, C19384, AL78223, AF25300

Τεμ.

1

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ IVECO

IV 2995964, 23230 FEBI, CU4594, 5307800,

Τεμ.

4

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ JCB 320/04133A

320/04133A, SP1294

Τεμ.

4

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆ΑΣ 20386080=FS19735=FS19704,SP1315

20514654 (FS19735),H7025WK30(WK940/32X)(WK940/33X)

Τεμ.

3

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ FIAT KX208D, FA5757, 60H2O00 UFI

77362340, PU723X, MD577, S-6H20NE, C507(PURF)

Τεμ.

2

Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

ΣύνολοΧωρίς ΦΠΑ:
Σύνολο ΦΠΑ:
Σύνολο με ΦΠΑ:
ΡΕΘΥΜΝΟ …………………...
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
χωρίς ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών :

Σελίδα 7 από 11

Ανταλλακτικά Συστημάτων πέδησης
Είδος

Ποσοτητα

Κωδικός

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ A0044202220, 29108, 2996515, 151194

BL1730F2 (81508206056) (GDB5067) (C1014) 245X110MM

Σέτ

4

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ATEGO 245X110MM,29179,IV2996515,

CVP020K,29202, 12-5278,GDB5067,C1004, 151194-066

Σέτ

4

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ IVECO 2992336 (29095 30,0) CVP0361

BL1749F2 29202, (C1006), 12-5284, 151254 ICER

Σέτ

4

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ MRS ΕΜΠΡΟΣ, 150722, WVA 29835

A0044204820 (BL1424A2) (7485.0) (12409), BD409

Σέτ

2

Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

ΣύνολοΧωρίς ΦΠΑ:
Σύνολο ΦΠΑ:
Σύνολο με ΦΠΑ:
ΡΕΘΥΜΝΟ …………………...
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
χωρίς ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών :

Σελίδα 8 από 11

Ανταλλακτικά Φανοποιείας
Είδος

Ποσοτητα

Κωδικός

ΒΑΣΗ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ MRS ΚΑΤΩ L/R

A6418100012 (A6418100112) (4077020003), 01.57.001

Τεμ.

8

ΓΡΥΛΟΧΕΡΟ MRS ΓΚΡΙ

17154 (A6737600002)

Τεμ.

6

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ MRS ∆ΕΞΙΟΣ

A0008302985

Τεμ.

3

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

A0008302885

Τεμ.

3

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ L/R

A0008100379, S048105??

Τεμ.

4

ΚΛΙΠΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

A0059888278, 00598882

Τεμ.

20

ΚΡΥΣΤΑΛΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ VOLVO L/R [370X185MM]

KP400, 285146100, 8191195436

Τεμ.

4

Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

ΣύνολοΧωρίς ΦΠΑ:
Σύνολο ΦΠΑ:
Σύνολο με ΦΠΑ:
ΡΕΘΥΜΝΟ …………………...
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
χωρίς ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών :

Σελίδα 9 από 11

Ελαστικά καινούργια
Είδος

Ποσοτητα

Κωδικός

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 10-16,5 8PR

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 10-16,5 8PR

Τεμ.

8

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 10R22,5 ΙΣΙΟ

10R22,5 ΙΣΙΟ

Τεμ.

2

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 11,00 R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

11,00 R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

Τεμ.

4

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 12R22,5 ΙΣΙΟ

12R22,5 ΙΣΙΟ

Τεμ.

2

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 12R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

12R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

Τεμ.

8

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 16,9-24 12PR (INDUSTRIAL)

16,9-24 12PR

Τεμ.

2

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 17,5R25 (RADIAL) 16PR

17,5R25 (RADIAL) 16PR

Τεμ.

4

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 175/65R14 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/65R14 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

Τεμ.

4

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 175/75R14

175/75R14 ΓΙΑ VAN

Τεμ.

4

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 185/75R16C ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 3,5 t

185/75R16C

Τεμ.

2

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 195R15

195R15

Τεμ.

4

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 205/75R17,5

205/75R17,5

Τεμ.

6

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 215/ 75R17,5 ΙΣΙΟ

215/ 75R17,5 ΙΣΙΟ

Τεμ.

2

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 215/ 75R17,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

215/ 75R17,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

Τεμ.

4

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 225/75R16 ΙΣΙΟ (ΓΙΑ VAN)

225/75R16 ΙΣΙΟ (ΓΙΑ VAN)

Τεμ.

2

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 225/75R16 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ (ΓΙΑ VAN)

225/75R16 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ (ΓΙΑ VAN)

Τεμ.

4

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 235/55R17

235/55R17

Τεμ.

4

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 235/75R15

235/75R15

Τεμ.

8

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 265/70R19,5 ΙΣΙΟ

265/70R19,5 ΙΣΙΟ

Τεμ.

6

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 285/70R19,5 ΙΣΙΟ

285/70R19,5 ΙΣΙΟ

Τεμ.

2

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 285/70R19,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

285/70R19,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

Τεμ.

6

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 295/80R22,5 ΙΣΙΟ

295/80R22,5 ΙΣΙΟ

Τεμ.

2

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 295/80R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

295/80R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

Τεμ.

2

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 315/70R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

315/70R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

Τεμ.

4

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 315/80R22,5 ΙΣΙΟ

315/80R22,5 ΙΣΙΟ

Τεμ.

12

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 315/80R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

315/80R22,5 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ

Τεμ.

17

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 385/65R22,5 ΙΣΙΟ

385/65R22,5 ΙΣΙΟ

Τεμ.

4

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 405/70R24 14PR (RADIAL)

405/70R24 14PR Π14

Τεμ.

2

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 480/70R24 ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

480/70R24 RADIAL

Τεμ.

1

Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
χωρίς ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών :

Σελίδα 10 από 11

Ελαστικά καινούργια
Είδος

Ποσοτητα

Κωδικός

Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

ΣύνολοΧωρίς ΦΠΑ:
Σύνολο ΦΠΑ:
Σύνολο με ΦΠΑ:
ΡΕΘΥΜΝΟ …………………...
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
χωρίς ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κατηγορία Ειδών :

Σελίδα 11 από 11

Λιπαντικά-αντιψυκτικά-adblue-απιονισμένο
Είδος

Ποσοτητα

Κωδικός

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 LT FEBI ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ 5016438

01089 FEBI, A0009890825 MB325.2, MB325,0, G001100

Τεμ.

20

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 205 LT ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ (-25 C)

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 205 LT ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ (-25 C)

Τεμ.

1

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (4LT)

00362 (4LT) 84-601

Τεμ.

70

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W80 PE BV 20LT API GL-4 ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΗ

20LT 75W80 PE API GL-4 /GL-5

Τεμ.

3

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W90 20LT API GL-5 SYNTHETIC, 52355011

20 LT 75W90 GL-5 1415(LIQUI MOLY), 1700191

Τεμ.

1

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W MP 205LT

80W MP (124201.99) API GL4 (MB 235.1)

Τεμ.

1

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W90 205LT ( ΌΧΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ)

80W90 (124205.205) API GL5-GL4

Τεμ.

1

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΑΣΜΑΝ ZC90 GL3 IVECO 20LT

IV 14241907 20 LT, 80W90 GL3, 52354011

Τεμ.

3

ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ 180 ΚΙΛΑ NLGI 3 EP

NLGI3 EP (231212.99) DIN 51825 K3, K-20

Τεμ.

1

ΓΡΑΣΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 400ΓΡ ΣΦΥΡΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ-ΜΟΛΥΒ∆ΕΝΙΟΥ

03/46723 KMS KRAFFT

Τεμ.

4

ΛΑ∆Ι ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ATF ) 20LT

20LT DEXTRON II (ATF )(MB 236.6)(MAN339D),52342011

Τεμ.

1

ΛΑ∆Ι ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 20LT SAE 50 CAT TO-4

20LT SAE50 UTTO CATERPILLAR TO-4, API GL-4

Τεμ.

3

ΛΑ∆Ι ΚΑΥΣΕΩΣ 2T (ΓΙΑ ∆ΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ) 20LT

20LT(2T) (TC) (SILVER MIX SAE 30), 52329011,

Τεμ.

5

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W40 HD 205LT DIESEL (MB 228.5),

10W40 HD 205LT ACEA E4/CG-4 L.LIFE, TD501 MAN3277

Τεμ.

1

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W40 HD 205LT DIESEL MB 228.51,

10W40 HD 205LT EURO4 MAN 3477,TD561, API CI-4,CH-4

Τεμ.

1

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ 15W40 205LT (MB 229.1) ΒΕΝΖΙΝΗ

15W40 205LT ΒΕΝΖΙΝΗ ACEA A3/B3, SJ/CG-4 (MB 229.1)

Τεμ.

2

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ 15W40 HD 1000 LT DIESEL MB 228.3

15W40 HD 1000 LT ACEA E3/E5/E7 LONG LIFE, TD451

Τεμ.

1

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5W30 5LT ACEA A1/B1, 1343797

5W30 5LT ACEA A1/B1, API SJ/EC, FORD WSS-M2C913-B

Τεμ.

10

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 30 20LT TD201

SAE30 20LT TD201, 23420

Τεμ.

10

ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 1000 LT (ISO 46) ∆ΕΞΑΜΕΝΗ

ISO 46 1000 LT 51524-2 HLP ∆ΕΞΑΜΕΝΗ

Τεμ.

1

Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

ΣύνολοΧωρίς ΦΠΑ:
Σύνολο ΦΠΑ:
Σύνολο με ΦΠΑ:
ΡΕΘΥΜΝΟ …………………...
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
χωρίς ΦΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 6.1α, 6. 2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.β, 6βγ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΕΠΙ
ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.
[Συνοπτική αναφορά. Για πλήρη περιγραφή βλέπε το κείμενο της προκήρυξης]
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
ΕΝ
∆ΕΙ
ΞΗ
Χ1 5% ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ Α∆ΙΚΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ
Χ2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆ΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ,
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ , ΠΑΥΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Χ3 Κ.Λ.Π
ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,
Χ4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Λ.Π
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΌ
Χ5 ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ….
ΌΤΙ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΝΟΜΙΜΑ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 2 Ε∆ΑΦΙΟ δ.
Χ6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ)

1

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΣΧΗΜΑ
ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ
Νομικά
Ελληνες &
Πρόσωπα
αλλοδαποί
ημεδαπά &
προμηθευτές αλλοδαπά
Συνεταιρισμοί
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

ΑΠΜ

-

-

Π∆Α

Π∆Α

Π∆Α

Π

Π

Π

Π

Π

-

-

-

ΒΕΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡ. 2ε
και ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.
[Συνοπτική αναφορά. Για πλήρη περιγραφή βλέπε το κείμενο της προκήρυξης]
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
ΕΝ
∆ΕΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
ΞΗ
Χ1 5% ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ Α∆ΙΚΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Χ2 Αρθρο 7 παρ.2 εδάφιο ε περιπτ. 1 ΕΚΠΟΤΑ
∆ΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΠΑΥΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Χ3 Κ.Λ.Π. Αρθρο 7 παρ.2 εδάφιο ε περιπτ. 1 ΕΚΠΟΤΑ
ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Λ.Π.
Χ4 Αρθρο 7 παρ.2 εδάφιο ε περιπτ. 1 ΕΚΠΟΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΌ
Χ5 ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ. Αρθρο 7 παρ.2 εδάφιο ε περιπτ. 1 ΕΚΠΟΤΑ
ΌΤΙ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΝΟΜΙΜΑ.
Χ6 Αρθρο 7 παρ.2 εδάφιο ε περιπτ. 1 ΕΚΠΟΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΟΜΜΕΧ ΌΤΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
Χ8 ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Αρθρο 7 παρ.2 εδάφιο ε περιπτ. 3 ΕΚΠΟΤΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

X9 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ. Αρθρο 7 παρ.2 εδάφιο ε περιπτ. 5 ΕΚΠΟΤΑ

ΒΕ

Χ10 ΕΝΟΡΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ Αρθρο 7 παρ.2 εδάφιο ε περιπτ. 6 ΕΚΠΟΤΑ

Ε∆

2

ΛΟΙΠΕΣ
ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΕ

ΑΠΜ
Π

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
ΑΠΌ ΚΆΘΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Π
Π
ΒΕΑ

ΠΣΕ2

ΜΜΕ
ΌΤΑΝ
ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ
ΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΌΤΑΝ
ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ
ΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 & 9
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
[Συνοπτική αναφορά. Για πλήρη περιγραφή βλέπε το κείμενο της προκήρυξης]

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’
ΣΥΝ
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΣΧΗΜΑ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ
ΕΝ∆ΕΙΞ
ΤΜΗ
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ)
Η
ΣΕΙΣ
ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆/ΦΩΝ ΚΑΙ
∆1
ΤΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΧΟΜΕ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ.
ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΝΑ ΠΑΡΑ∆ΩΣΩ ΤΑ
∆2
ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Ή ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
∆3
ΕΙ∆ΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤHΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.
∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η ΠΟΥ
∆4
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΩ ΤΗ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΆΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ & ΚΆΘΕ ΑΡΜΟ∆ΙΑ
ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΤΟ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ.
∆5
Υ∆

∆6.1

∆6.2
∆7
∆8
∆9
∆10
Π1
∆11
∆Λ

∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΌΤΙ ΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ.
∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΛΙΚΑ ΌΤΙ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…
∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ…....
∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΌΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΌ ∆ΥΟ
ΜΗΝΕΣ.
Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου για Έγκριση
συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορισμό νόμιμου εκπρόσωπου….
Βεβαίωση ότι τα ελαστικά έχουν χρησιμοποιηθεί σε πρώτη τοποθέτηση από Ευρωπαϊκές
Αυτοκινητοβιομηχανίες ή της Ιαπωνίας την τελευταία διετία.
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τα Πρότυπα
Βεβαίωση ότι η εταιρεία με έδρα…. είναι εταιρεία του ίδιου ομίλου με την κατασκευάστρια
εταιρεία που εδρεύει …..
Πιστοποιητικό της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν που να αποδεικνύεται ότι έχουν εγκρίσεις
διαφόρων κατασκευαστών αυτοκινήτων….

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
Υ∆: ∆ήλωση του Ν. 1599/86
Ε∆: Ένορκη δήλωση.
ΠΑ: Ποινή αποκλεισμού.
ΕΕ: Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής
ΑΠΜ: Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Π∆Α: Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
Π:
Πιστοποιητικό
ΒΕΑ: Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής
ΧΠ:
∆:

Χρόνος παράδοσης
Βεβαίωση ή ∆ήλωση
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