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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιεθνή µειοδοτικό ∆ιαγωνισµό 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 του 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), του Π.∆/τος 60/2007 ΦΕΚ 64 Α’, και µε τους όρους της
διακήρυξης για την Προµήθεια: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2015.
∆απάνη για την προµήθεια:
411.382,12 ευρώ,
∆απάνη ΦΠΑ 23%:
94.617,88 Ευρώ
Προϋπολογισµός προµήθειας:
506.000,00 ευρώ
Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2015.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µόνο µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία σαράντα
ηµερών, από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δηµοσίευσης περίληψης της
διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ
Π1/2390/2013.
Ηµεροµηνία αποστολής δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Φ.Ε.Κ:
24/06/2015.
Καταληκτική ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών είναι η ∆ευτέρα 10– 08 – 2015 Ώρα 15:00
µ.µ.
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 ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 09:30 π.µ.
(14/08/2015).
∆ικαίωµα 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 σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού
του ενδεικτικού προϋπολογισµού, προ Φ.Π.Α και στο ποσό των 8.227,64 ευρώ, που θα
απευθύνεται στο ∆ήµο Ρεθύµνης για το σύνολο του ∆ιαγωνισµού ή σε ποσοστό τέτοιο που
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αναλογεί στην αξία του χρηµατικού ποσού των προσφερόµενων οµάδων που προσφέρει και το
οποίο προβλέπεται από τη διακήρυξη.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό ίσο µε το 5% της συµβατικής αξίας, µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α και θα µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά το ποσό
που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά ανά δίµηνο
µετά από σχετικό αίτηµα του ενδιαφερόµενου και γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής
αξιολόγησης.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρείς (3) µήνες από την επόµενη
της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν
την προσφορά τους.
Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού αναρτώνται στο διαδυκτιακό
ιστότοπο του ∆ήµου http://www.rethymno.gr και στο Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr.
Η διάρκεια της σύµβασης χρονικά έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της για 3 µήνες
και όχι πέραν την 31/12/2015.
Ο διαγωνισµός αφορά τη προµήθεια διαφόρων ανταλλακτικών των µεταφορικών µέσων του
∆ήµου, όπως επίσης τη συντήρηση & επισκευή όλων των µεταφορικών µέσων του ∆ήµου
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 ∆ήµου έτοιµα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους.
∆ιευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισµός της προς προµήθεια
ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προσµέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη
φύση της σύµβασης, (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων συντηρήσεων του κάθε οχήµατος
ξεχωριστά), για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσης δεν περιλαµβάνει
ποσότητες των επιµέρους ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά µόνο την κατ’ εκτίµηση
δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών ανταλλακτικών-υλικών, εργασιών και το γενικό
σύνολο.
Οι Οµάδες του ∆ιαγωνισµού µε τα συνολικά ποσά αυτών, συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α, αναγράφονται παρακάτω:
Το σύνολο των οµαδοποιηµένων εργασιών έχει ως κάτωθι:
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 17.000 €
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟ 2.000 €
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 6.000 €
4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 10.000 €
5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4.000 €
6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 4.000 €
7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε 8.000 €
8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 25.000 €
9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ 60.000 €
10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ 7.000 €
11. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 7.000 €
12. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 3.000 €
13. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ 10.000 €
14. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 4.000 €
15. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 16.000 €
Το σύνολο των οµαδοποιηµένων ανταλλακτικών έχει ως κάτωθι:
1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΑ 4.000 €
2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 14.000 €
3. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ABIENTE 3.000 €
4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ HYMACH 2.000 €
5. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟ 2.000 €
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6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 8.000 €
7. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ- ΕΛΑΣΤΙΚΑ 2.000 €
8. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 11.000 €
9. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ CASE 2.000 €
10. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ CATERPILLAR 2.000 €
11. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB 10.000 €
12. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ KOMATSU 2.000 €
13. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 63.000 €
14. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 23.000 €
15. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 15.000 €
16. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 8.000 €
17. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 5.000 €
18. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 3.000 €
19. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 10.000 €
20. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕ∆ΗΣΗΣ 30.000 €
21. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (TECMEC) 2.000 €
22. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) 7.000 €
23. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΑΟΥΣΗΣ) 17.000 €
24. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ 8.000 €
25. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 70.000 €
Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε περισσότερους από ένα
προσφέροντες.
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 ∆ιακήρυξης.
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.
Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε
τιµολογίου και µέσα σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από κάθε τµηµατική παράδοση,
αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις
αρµόδιες Επιτροπές, διαφορετικά ο ∆ήµος καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς
να απαιτείται όχληση, (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν.4152/2013 και συγκεκριµένα στην
Υποπαράγραφο Ζ.5. αυτού).
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης (∆ήµος)
ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα συν δύο -2ποσοστιαίες µονάδες.
Πληροφορίες κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στη ∆/νση: Μυσσίρια Θέση Παπούρα
Ρέθυµνο Κρήτης και στα τηλ. 2831040978 (εσωτ. 607-608), φαξ: 2831040981, αρµόδιος
υπάλληλος κ. Χιώτης Μανώλης.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
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