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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συµµετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης
για την εκτέλεση της Προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 565/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την
132/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ο ∆ήµος µας πρόκειται να
προβεί στην προµήθεια «Προµήθεια Επτά Οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Ρεθύµνης», µε τη
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 1 περ. α του Π.∆. 60/2007 καθώς και το άρθρο 32 παρ. 1,2 περ. α του Ν. 4412/2016
(Α/147) και χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της διακήρυξης και συγκεκριµένα για τα τµήµατα του
διαγωνισµού που προηγήθηκε:
• Οµάδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
CPV 34110000-1
• Οµάδα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΣΕ
∆ΑΣΙΚΕΣ Ο∆ΟΥΣ CPV 42414000-1
• Οµάδα 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ∆ΑΣΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ
CPV 43210000-8
• Οµάδα 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ CPV 34134200-7
• Οµάδα 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) CPV 43221000-8
Συνολικού προϋπολογισµού 164.360,80 € προ Φ.Π.Α (ήτοι 203.807,39 µε Φ.Π.Α. 24%) για τις οποίες δεν
υποβλήθηκε καµία προσφορά και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε € στις
επιμέρους ομάδες του διαγωνισμού.
Προκειµένου να συµµετέχετε στη διαδικασία διαπραγµάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε τις προσφορές
σας ηλεκτρονικά µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αρ. 9755/11-05-2016
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ (η οποία επισυνάπτεται) του διαγωνισµού που προηγήθηκε, προσκοµίζοντας τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά. Τόπος – Χρόνος διενέργεια της διαδικασίας διαπραγµάτευσης
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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. (17/10/2016).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων (ΣΔΣ) που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των
πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ
60/2007 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και η οποία συμφωνία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή
με το Νόμο 2513/1997, υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ , ή σε άλλες χώρες που
έχουν συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι
υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκαταστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα
νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά
πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό
τους.
Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια τη
φερεγγυότητά τους, την επαγγελματική αξιοπιστία τους, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική
κατάστασή τους καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2% (δυο επί τοις εκατό) της συνολικά προεκτιμώμενης
από την υπηρεσία αξίας για τις ομάδες της προμήθειας για τις οποίες συμμετέχει ο κάθε υποψήφιος
χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/14 και άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι Ομάδες του Διαγωνισμού με τα συνολικά ποσά αυτών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,
αναγράφονται παρακάτω:
1. Προμήθεια αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, 10.273,79 €
2. Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος για καθαρισμό και κλάδεμα σε δασικές οδούς, 30.000,00 €
3. Προμήθεια μικρού φορτωτή εκσκαφέα για καθαρισμό δασικών δρόμων, 30.000,00 €
4. Προμήθεια ημιφορτηγού για πυρασφάλεια, 17.500,00 €
5. Προμήθεια Γκρέιντερ, 114.390,00 €

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 το Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτοµέρειες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ).
Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού αναρτώνται στις διευθύνσεις:
www.rethymno.gr και www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες επί των όρων της ∆ιακήρυξης:
Στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής:
∆/νση: Άδελε Ρέθυµνο 74100 Ρέθυµνο Κρήτης.
Τηλ. 28313 41041 αρµόδιος υπάλληλος κ. Βασιλική Κλαψινού.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
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