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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  
για την “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, κλπ. και  

συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δ.Χίου” 
 

 Ο Δήμαρχος Χίου Πολύδωρος Λαμπρινούδης, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σύναψη 
Συμφωνίας – Πλαισίου με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης σύμφωνα με τα 
σχετικά παραρτήματα. 
 Η συνολική προϋπολογιστική δαπάνη ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 360.000,00€ (πιστώσεις 
80.000,00€ για το έτος 2013 και 280.000,00€ για το έτος 2014), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%. Οι 
διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τμηματικές προσφορές σύμφωνα με τους όρους των τευχών της 
διακήρυξης. 
 Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις στις 21/11/2013 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. στο 
Δημοτικό Κατάστημα Δ.Χίου (Χίος, Δημοκρατίας 2, ΤΚ 82100, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες που ασκούν το ανάλογο βιομηχανικό ή βιοτεχνικό 
επάγγελμα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. 
 Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη. Η εγγύηση για την 
συμμετοχή στον διαγωνισμό για την ανάδειξη συμμετεχόντων στη Συμφωνία Πλαίσιο, ορίζεται στο 1% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία 
υποβάλλεται προσφορά, όπως αυτά περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Η εγγύηση 
πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Χίου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου, που θα 
εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που έχει από το νόμο το δικαίωμα αυτό. 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τα τεύχη του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες και να παραλάβουν αντίγραφα αυτών μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου (Δημοκρατίας 2, Χίος 82100, 
αρμόδιος υπάλληλος Γ.Μακριπλής, τηλ. 2271350876, fax. 2271350831) καθώς και από την ιστοσελίδα του 
Δήμου Χίου (www.chioscity.gr).  
 Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. Ημερομηνία 
αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 04/10/2013. 
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