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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
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 με τις διατάξεις 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  
και με τους όρους της διακήρυξης   «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».  
Δαπάνη για την προμήθεια:           102.079,02 Ευρώ 
Δαπάνη ΦΠΑ 23%:                          23.478,17  Ευρώ 
Προϋπολογισμός προμήθειας:      125.557,19  Ευρώ 
Υπάρχουν σχετικές πιστώσεις  στον προϋπολογισμό του έτους 2013.   
 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης στα Μυσσίρια 
(θέση Παπούρα) την 26η του μηνός Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 με 10:15 (λήξη κατάθεσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 

Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ο Διαγωνισμός δεν πραγματοποιηθεί εκείνη την 
ημερομηνία, τότε θα γίνει την 2η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και την ίδια ώρα. 

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τη προμήθεια ανταλλακτικών-λιπαντικών & ελαστικών 
για τη συντήρηση & επισκευή όλων των μεταφορικών μέσων του Δήμου Ρεθύμνης Φορτηγά, 
απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα, επιβατικά κ.λ.π  που θα απαιτηθούν κατά περίπτωση 
σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 Η παράδοση των ανταλλακτικών-υλικών αναγράφετε στο άρθρο 5 της αναλυτικής 
Διακήρυξης. 

Οι ομάδες των διαφόρων κατηγοριών και ειδών αναγράφονται αναλυτικά στον 
προϋπολογισμό της μελέτης και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Στην προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών 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 Δήμο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. 
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»,  
β) Στο «Συνολικό τιμολόγιο προσφοράς ανά ομάδα»  
γ)  Στο «Συνολικό τιμολόγιο προσφοράς συνοπτικά» και για όσους καταθέσουν 

προσφορά για την ομάδα των ελαστικών, 
δ) Στο «Τιμολόγιο προσφοράς τοποθέτησης ελαστικών». 
Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε μία 

ομάδα ή περισσότερες ή και σε όλες τις ομάδες του Διαγωνισμού (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 
3 του ΕΚΠΟΤΑ). Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά 
με ανάλογο ποσό εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 



Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή/ές του οποίου/ων η προσφορά είναι 
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη 
ουσιώδης όρους που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα  που 
ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια ειδών, γεγονός που 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 

Εγγύηση συμμετοχής για ολόκληρο το διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 6.280,00 
Ευρώ και θα απευθύνεται στο Δήμο Ρεθύμνης. 

Πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης δίδονται στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης στα Μυσσίρια (θέση Παπούρα) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Τηλ. 28310- 40977 & 28310-40978 αρμόδιος υπάλληλος κ. Χιώτης 
Μανώλης. 
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