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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού
της μελέτης, με την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες στις
επιμέρους ομάδες-κατηγορίες του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 11389/1993, του
Π.Δ 60/2007 και με τους όρους της διακήρυξης για την Προμήθεια: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2015.
Δαπάνη :
411.382,12 €,
ΦΠΑ 23%:
94.617,88 €,
Σύνολο:
506.000,00 €.
Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2015.
Ο διαγωνισμός αφορά τη προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων του
Δήμου, & τη συντήρηση & επισκευή σε Φορτηγά, δίκυκλα, επιβατικά κ.λ.π, τα οποία έχουν
ομαδοποιηθεί σε ομοειδή, όπου θα εκτελούνται κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη.
Τα οχήματα –μηχανήματα, θα παραδίνονται στο Γραφείο κίνησης έτοιμα προς λειτουργία και
ελεύθερα κάθε βάρους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία, παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή
οχημάτων – μηχανημάτων, προσκομίζοντας πιστοποιητικό Επιμελητηρίου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την 14-08-2015 και ώρα 09:30 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών είναι η Δευτέρα 10/08/2015 Ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Φ.Ε.Κ:
24/06/2015.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της για 3 μήνες και όχι
πέραν την 31/12/2015.
Από τη φύση της σύμβασης καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς
προμήθεια ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, για το λόγο αυτό, δεν περιλαμβάνονται ποσότητες
των επιμέρους ανταλλακτικών & εργασιών, αλλά μόνο η κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου
κάθε ομάδας ομοειδών ανταλλακτικών-υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο.
Γίνονται αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε μία ομάδα ή περισσότερες ή & σε όλες τις
ομάδες, ακόμα και σε μέρος κάποιας ομάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Διακήρυξης.
Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε περισσότερους από ένα
προσφέροντες.
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν γίνονται αποδεκτές.
Η συνολική Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 8.227,64 ευρώ, ή σε ποσοστό τέτοιο,
που θα αναλογεί στην αξία του χρηματικού ποσού των ομάδων που προσφέρει και το οποίο
προβλέπεται από τη διακήρυξη.
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Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις:
www.rethymno.gr και www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Δ/νση: Μυσσίρια Θέση Παπούρα
Ρέθυμνο Κρήτης και στο τηλ. 2831040978, φαξ: 2831040981 αρμόδιος υπάλληλος κ. Χιώτης
Μανώλης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
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