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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020"
Ο Δήμαρχος Ζακύνθου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ενέργεια
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020», προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
Κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στον επίσημο τιμοκατάλογο της
αντιπροσωπείας του κατασκευαστή του οχήματος σε ανταλλακτικά, ελαστικά και μπαταρίες , δηλαδή οι
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τους επίσημους τιμοκαταλόγους
των κεντρικών αντιπροσωπειών των κατασκευαστικών οίκων επί των οποίων θα υποβάλλουν την έκπτωση
τους. Κάθε διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετάσχει υποβάλλοντας προσφορά για όσες εταιρίες κατασκευής
οχημάτων και κατηγορίες επιθυμεί ( Mercedes , Man , Volvo) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και με την προϋπόθεση ότι
τα προαναφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας .
Ο διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 20/07/2020 και ώρα 10:00 π.μ στην έδρα του Δήμου Ζακύνθου
ος
(Πλατεία Διον. Σολωμού 1 – 2 Όροφος – Ζάκυνθος).
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου και χωρίζεται σε ομάδες ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ(CPV-34913000-0), εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € συμπεριλ. ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Β: ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΙΛΤΡΑ(CPV - 31440000-2), εκτιμώμενης αξίας 3.000,00 € συμπεριλ. ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ(CPV - 34350000-5), εκτιμώμενης αξίας 11.400,00 € συμπεριλ. ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. - Ήτοι: 74.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 24%
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται πάνω
στην προμήθεια ανταλλακτικών, μπαταριών – φίλτρων και ελαστικών με τοποθέτηση σε οχήματα (επιβατικά,
δίκυκλα, απορριμματοφόρα, φορτηγά, καλαθοφόρα, λεωφορεία, κλπ.) και μηχανήματα έργου (σάρωθρα,
εκσκαφείς - φορτωτές, πολυμηχανήματα, Γκρέιτερ κλπ). Μερικές προσφορές γίνονται δεκτές. Κάθε
διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών (Α-Γ ). Υποχρεωτικά όμως, από
κάθε επιλεγόμενη ομάδα, θα προσφερθεί το σύνολο των ποσοτήτων που αυτή περιλαμβάνει. Για τη
συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr
καθώς και του Δήμου Ζακύνθου www.zakynthos.gov.gr, απ’ όπου θα έχει πλήρη και άμεση πρόσβαση κάθε
ενδιαφερόμενος. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου
Ζακύνθου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 29653 61330-331-332, fax 26953 61330,
email: dimoszak@otenet.gr.
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