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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ήµαρχος Ρεθύµνης προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά
σύµφωνα µε τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) για την:
Α. Προµήθεια καινούργιου αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας
ποσού 10.273,79 € (ΣΑΤΑ 2013).
Β. Προµήθεια µεταχειρισµένου καλαθοφόρου οχήµατος για καθαρισµό και κλάδεµα
σε δασικές οδούς ποσού 15.000 € (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2013).
Γ. Προµήθεια µεταχειρισµένου µικρού φορτωτή εκσκαφέα για καθαρισµό δασικών
δρόµων ποσού 27.000 € (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2013).
∆. Προµήθεια µεταχειρισµένου ηµιφορτηγού για πυρασφάλεια ποσού 17.500 €
(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2013).
Ε. Προµήθεια µεταχειρισµένου αυτοκινήτου για τις ανάγκες µετακίνησης των
ηλεκτρολογικών συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας ποσού 4.000 € (ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ).
Η ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι εβδοµήντα
τρείς χιλιάδες τελεία επτακόσια εβδοµήντα τρία κόµµα εβδοµήντα εννέα ευρώ µε
ΦΠΑ (€73.773,79).
Η δαπάνη της Προµήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού
εξόδων του δήµου έτους 2015, Ήτοι:
1.
Κ.Α: 30.7132.004 ποσού 10.273,79 €.
Κ.Α: 30.7131.013 ποσού 15.000,00 €.
2.
3.
Κ.Α: 30.7131.014 ποσού 27.000,00 €.
4.
Κ.Α: 30.7131.015 ποσού 17.500,00 €.
5.
Κ.Α: 30.7132.005 ποσού 4.000,00 €.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 3η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη
ενώπιον της αρµόδιας τριµελούς Επιτροπής στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης
Καθαριότητας του ∆ήµου Ρεθύµνης στα Μυσσίρια στη θέση Παπούρα µε ώρα
έναρξης την 11:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:15.
Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ο διαγωνισµός δεν µπορέσει να γίνει εκείνη την
ηµεροµηνία, τότε θα γίνει την 10η του µηνός Νοεµβρίου του ίδιου έτους και την ίδια
ώρα.
Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα που ασχολούνται µε την εµπορία Οχηµάτων, γεγονός που αποδεικνύεται
µε την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο και που
αφορούν τα υπό προµήθεια είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και
προελεύσεως.
Γίνονται δεκτές και εταιρείες εµπορικές ή κατασκευαστικές ελληνικές ή χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιηµένες κατά ISO 9001 για κατασκευή ή εµπορία και
τεχνική υποστήριξη των υπό προµήθεια ειδών.
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Γενικά ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για δύο (2) µήνες από την
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο .
Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε περισσότερους από ένα
προσφέροντες.
Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να καταθέσει προσφορά για ένα ή περισσότερα
οχήµατα.
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών ορίζεται σε 90 ηµερολογιακές ηµέρες από
την ηµεροµηνία που θα ορίζεται στη σχετική σύµβαση.
Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου
Ρεθύµνης και θα είναι έτοιµα προς λειτουργία και εφοδιασµένα µε κρατικές πινακίδες.
∆εν απαιτείται εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό σύµφωνα µε την παρ. 1α
του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 φεκ 160 Α, λαµβάνοντας υπόψη την παρ. 5 του
άρθρου 201 του ίδιου Νόµου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής
συµβατικής αξίας χωρίς των Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται µε εγγύηση καλής λειτουργίας, ύψους 5%
της συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή όπως
ορίζεται από το άρθρο 26 της Υπ. Απ.11389/93. Η εγγύηση καλής λειτουργίας
επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την λήξη του χρόνου εγγύησης και
την οριστική παραλαβή του εξοπλισµού.
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν
µπορεί να είναι µικρότερος από έξι (6) µήνες για τις προµήθειες των µεταχειρισµένων
Οχηµάτων και ένας(1) χρόνος για τα καινούργια Οχήµατα.
Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού θα αναρτηθούν στη
διεύθυνση: www.rethymno.gr στα τελευταία νέα και στη διαδροµή ∆ηµοπρασίες∆ιαγωνισµοί.
Πληροφορίες δίνονται στο ∆ήµο Ρεθύµνης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο
τηλέφωνο 28310-23497 / 40977, αρµόδιος υπάλληλος κ. Χιώτης Μανώλης.
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