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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                    Βέροια   16/4/2019 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                  ∆ιακήρυξη    1/2019  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας της Π.Κ.Μ, κατόπιν της αριθµ 1035/2019 (Α∆Α: Ω3Ω57ΛΛ-

ΑΘ2) Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., προκηρύσσει τη διενέργεια 

επαναληπτικής, ηλεκτρονικής, ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων, για τη σύναψη 

συµφωνίας – πλαίσιο, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα οικονοµική 

προσφορά βάσει τιµής, για την εξυπηρέτηση των αναγκών που προκύπτουν από τη χρήση 

των οχηµάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών, µηχανηµάτων έργου) της ΠΕ Ηµαθίας (cpv: 

34300000-0, 50112000-3) για τα έτη 2019-2020.  

Προϋπολογιζόµενη δαπάνη: 86.896,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.  

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής 

Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: η µε α/α 67/2019 (Α∆Α: 78Ο77ΛΛ-ΚΘ6, 

Α∆ΑΜ: 19REQ004298579) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Φορέας 0721, ΚΑΕ 0861, 1321), η 

οποία καταχωρήθηκε µε α/α 216 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της αρµόδιας 

Υπηρεσίας. 

∆ιάρκεια Συµφωνίας - Πλαίσιο: έως 31/12/2020 µε δυνατότητα παράτασης για χρόνο έως 

και έξι µήνες, εφόσον καλύπτεται οικονοµικά από τη δεσµευµένη πίστωση κατόπιν µονοµερούς 

απόφασης του αρµοδίου οργάνου, πριν τη λήξη της σύµβασης και µε τους ίδιους όρους. 

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 

∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 

Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στην Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ/Β/1924/2-6-2017) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις   29/5/2019, ώρα 10:00 π.µ. µέσω 

των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων 

κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για εννέα (9) 

µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης αφορούν όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου της 

Π.Ε. Ηµαθίας και χωρίζονται σε 8 υποοµάδες, συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών και των 

πάσης φύσεως αναλωσίµων υλικών, ως εξής:   

 

  
α/α 

 
Οµάδα 1.  

 
Περιγραφή εργασιών ανά υποοµάδα συµπεριλαµβανόµενων των 

ανταλλακτικών  

1 Υποοµάδα 1 Εργασίες κάθε είδους επί της Υπερκατασκευής των Φορτηγών & 
µηχανηµάτων έργων . 

2 Υποοµάδα 2 Εργασίες κάθε είδους επί των Φορτηγών. 

3 Υποοµάδα 3 Εργασίες κάθε είδους επί των Μηχανηµάτων Έργου, Σαρώθρων και 
Αγροτικών Μηχανηµάτων.  

4 Υποοµάδα 4 Ηλεκτρολογικές εργασίες κάθε είδους, Εργασίες για τον Κλιµατισµό - 
αερισµό καµπίνας των φορτηγών, Ηµιφορτηγών, Επιβατικών, 
Μηχανηµάτων Έργου  

5 Υποοµάδα 5 Εργασίες κάθε είδους επί των Επιβατικών Αυτοκινήτων και Ηµιφορτηγών .  

6 Υποοµάδα 6 Εργασίες συντήρησης και επισκευής συσκευών ταχογράφων και 
περιοριστών ταχύτητας για τα φορτηγά, µηχανήµατα έργου που φέρουν τον 
άνω εξοπλισµό.  

7 Υποοµάδα 7 Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το σύνολο των οχηµάτων 

8 Υποοµάδα 8 Εργασίες µηχανουργείου για το σύνολο των οχηµάτων  

 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο των εργασιών 

όλων των υποοµάδων 1,2,3,4,5,6,7,8, και σε καµία περίπτωση µίας υποοµάδας, καθώς και την 

προµήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων υλικών όλων των υποοµάδων.  
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Εγγυήσεις: Στο διαγωνισµό προβλέπονται οι ακόλουθες εγγυήσεις: α) εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της συµφωνίας - πλαίσιο σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συµφωνίας πλαίσιο, εκτός 

ΦΠΑ, και β) εγγύηση καλής εκτέλεσης των εκτελεστικών συµβάσεων, µόνο εφόσον η αξία της 

εκτελεστικής σύµβασης υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ άνευ ΦΠΑ, σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ.  

Η ∆ιακήρυξη µε όλα τα παραρτήµατα διατίθεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του 

διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και imathia.pkm.gov.gr. Κάθε πληροφορία 

σχετικά µε τους γενικούς όρους της ∆ιακήρυξης θα παρέχεται από την αρµόδια Υποδιεύθυνση 

Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της ΠΕ Ηµαθίας, στα τηλ. 23313 50224, 

122. Πληροφορίες σχετικά µε τα τεχνικά στοιχεία θα δίνονται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών της ΠΕ Ηµαθίας, τηλ. 2331353652.  

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, βαρύνουν την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

A/A Συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) : 70571 

Ηµεροµηνία ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 6/5/2019   

 

Ο Αναπληρωτής Υποδιευθυντής 

 

Μ. Τέτος 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

 ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ – ΑΗ∆ΟΝΑ  

 

marantidou.i
Ακριβές Αντίγραφο 2
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