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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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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, 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.Δ/τος 60/2007 ΦΕΚ 64 Α’, και με τους όρους της
διακήρυξης για την Προμήθεια: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2016.
Δαπάνη :
336.809,35 €,
ΦΠΑ 23%:
83.676,15 €,
Σύνολο:
447.485,50 €.
Θα υπάρξει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μόνο με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 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 Διακηρύξεων Δημοσίων 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:
21/10/2015.
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών είναι η Τρίτη 8/12/2015 Ώρα 15:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, 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.
(14/12/2015).
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 σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού
του ενδεικτικού προϋπολογισμού, προ Φ.Π.Α και στο ποσό των 7.276,19 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 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
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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 διαδικτυακό
ιστότοπο του Δήμου http://www.rethymno.gr και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr.
Η διάρκεια της σύμβασης χρονικά έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της για 12 μήνες
και όχι πέραν την 31/12/2016.
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.
Διευκρινίζεται 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 Διαγωνισμού 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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 3.000 €
13. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 10.000 €
14. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 4.000 €
15. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 16.000 €
Το σύνολο των ομαδοποιημένων ανταλλακτικών έχει ως κάτωθι:
1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 2.000 €
2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 9.000 €
3. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ABIENTE 3.000 €
4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ HYMACH 1.000 €
5. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟ 2.000 €
6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 6.000 €
7. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ- ΕΛΑΣΤΙΚΑ 2.000 €
8. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 10.000 €
9. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ CATERPILLAR 2.000 €
10. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB 8.000 €
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11. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ KOMATSU 2.000 €
12. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 50.000 €
13. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 16.000 €
14. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 12.000 €
15. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 7.000 €
16. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 4.000 €
17. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 3.000 €
18. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 8.000 €
19. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ 28.000 €
20. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (TECMEC) 2.000 €
21. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) 5.000 €
22. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΑΟΥΣΗΣ) 13.000 €
23. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ 8.000 €
24. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 61.485,50 €
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 Διακήρυξης.
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 Δήμος 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 (Δήμος)
ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα συν δύο -2ποσοστιαίες μονάδες.
Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Δ/νση: Μυσσίρια Θέση Παπούρα
Ρέθυμνο Κρήτης και στα τηλ. 2831040978 (εσωτ. 607-608), φαξ: 2831040981, αρμόδιος
υπάλληλος κ. Χιώτης Μανώλης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
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