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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2872 /5-02-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης,
όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες
στις επιμέρους ομάδες-κατηγορίες του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
Άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), του Π.Δ/τος 60/2007
ΦΕΚ 64 Α’, το Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α’ και με τους όρους της διακήρυξης για την Προμήθεια:
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
ΕΤΟΥΣ 2014.
Δαπάνη για την εργασία:
440.081,30 ευρώ,
Δαπάνη ΦΠΑ 23%:
101.218,70 Ευρώ
Προϋπολογισμός εργασίας:
541.300,00 ευρώ
Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2014.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης την 27η του
μηνός Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 με 12:15 (λήξη κατάθεσης
προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.
Εάν για λόγους ανωτέρας βίας δεν γίνει την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα γίνει την
επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα.
Ο διαγωνισμός αφορά τη προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων
του Δήμου, όπως επίσης τη συντήρηση & επισκευή όλων των μεταφορικών μέσων του Δήμου
Ρεθύμνης Φορτηγά, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα, επιβατικά κ.λ.π που θα
απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης προγραμματισμένες και απρόβλεπτες.
Οι εργασίες επισκευής – συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί σε ομοειδής εργασίες όπου
θα εκτελούνται κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη και τα οχήματα –μηχανήματα, θα
παραδίνονται στο Γραφείο κίνησης του Δήμου έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε
βάρους.
Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε περισσότερους από ένα
προσφέροντες.
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση και συγκεκριμένα να παραδίνει στο δήμο την
τμηματική παραγγελθείσα ποσότητα υλικών-ανταλλακτικών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση
εργασιών των διαφόρων ειδών της μελέτης μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, εκτός ειδικών
περιπτώσεων προμήθειας ανταλλακτικών, επισκευών-συντηρήσεων, που θα ισχύει από κοινού
γραπτή συμφωνία κατά περίπτωση.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση παροχής υπηρεσιών και την συντήρηση
και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένου και των δίκυκλων, γεγονός που
αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 27.065,00 ευρώ, που θα
απευθύνεται στο Δήμο Ρεθύμνης για το σύνολο του Διαγωνισμού ή σε ποσοστό τέτοιο που
αναλογεί στην αξία του χρηματικού ποσού των προσφερόμενων ομάδων που προβλέπεται από
τη διακήρυξη.
Πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης δίδονται στα γραφεία της Δ/νσης Καθαριότητας
του Δήμου Ρεθύμνης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 2831040977-2831040978 (εσωτ.
607-608) αρμόδιος υπάλληλος κ. Χιώτης Μανώλης.
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Όπως ο συνημμένος πίνακας
αποδεκτών

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
ΣΧΕΤ.:
Σας στέλνουμε την συνημμένη περίληψη διακήρυξης και παρακαλούμε για την
δημοσίευσή της μία φορά μέχρι την Παρασκευή 7η του μηνός Φεβρουαρίου 2014 με τα
μικρότερα δυνατόν στοιχεία και χωρίς πλαίσιο.
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 27754/2806/2010.
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 Διαγωνισμού, οι δαπάνες των δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα
με την αξία του αρχικού προϋπολογισμού της ομάδας του Διαγωνισμού που κατακυρώθηκε
στον κάθε ένα προμηθευτή ξεχωριστά. Σημειώνεται δε, ότι την υποχρέωση της δαπάνης για
Δημοσίευση, θα την έχει ο Δήμος στις ομάδες του διαγωνισμού που δεν υπάρξει ανάδοχος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Συνοδεύει το με αριθμ. πρωτ. 2872/5-02-2014 έγγραφο του Δήμου Ρεθύμνου

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. «ΚΕΡΔΟΣ» Ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα Αθηνών
2. «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ημερήσια οικονομική Εφημερίδα Αθηνών
3. Φ.Ε.Κ. Εφημερίδα Κυβερνήσεως Καποδιστρίου 34 ΑΘΗΝΑ
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφεία Πρωτοκόλλων Δήμου Ρεθύμνης για να τοιχοκολληθεί.
2. Κ.Ε.Π Δήμου Ρεθύμνου
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1.ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Ημερήσια Εφημερίδα Νομού
2. ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ημερήσια Εφημερίδα Νομού
3. ΡΕΘΕΜΝΟΣ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού

ΚΟΙΝ/ΣΗ:
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
ΣΧΕΤ.:
Σας στέλνουμε την συνημμένη περίληψη διακήρυξης και παρακαλούμε για την
δημοσίευσή της μία φορά μέχρι το Σάββατο 8η του μηνός Φεβρουαρίου 2014 με τα μικρότερα
δυνατόν στοιχεία και χωρίς πλαίσιο.
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 27754/2806/2010.
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 Διαγωνισμού, οι δαπάνες των δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα
με την αξία του αρχικού προϋπολογισμού της ομάδας του Διαγωνισμού που κατακυρώθηκε
στον κάθε ένα προμηθευτή ξεχωριστά. Σημειώνεται δε, ότι την υποχρέωση της δαπάνης για
Δημοσίευση, θα την έχει ο Δήμος στις ομάδες του διαγωνισμού που δεν υπάρξει ανάδοχος.
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