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Α∆Α:  

                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                    Βέροια     25/8/2020 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                  ∆ιακήρυξη   5/2020  

∆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 1037/2020 (Α∆Α: Ψ4ΙΒ7ΛΛ-Η5Ψ) 

Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού 

για τη σύναψη συµφωνίας – πλαίσιο, για την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων και 

µηχανηµάτων της ΠΕ Ηµαθίας (προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής - cpv: 34300000-0, 

παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής -  cpv: 50112000-3), έτους 2020.  

Προϋπολογιζόµενη δαπάνη: 43.048,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.  

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής 

Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: η µε α/α 185/2020 (Α∆Α: 6Κ407ΛΛ-ΙΗΗ, Α∆ΑΜ: 

20REQ006129956) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας µε α/α 424. 

∆ιάρκεια Συµφωνίας - Πλαίσιο: έως 31/12/2020 µε δυνατότητα παράτασης για χρόνο έως και δύο (2) 

µήνες, εφόσον καλύπτεται οικονοµικά από τη δεσµευµένη πίστωση κατόπιν µονοµερούς απόφασης του 

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

 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

1/9/2020 14/9/2020, 14:30 16/9/2020, 10:00 

 

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για έξι (6) µήνες από την 

επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

Υποδιαίρεση σε Τµήµατα: Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης αφορούν όλα τα οχήµατα και 

µηχανήµατα έργου της Π.Ε. Ηµαθίας που για λόγους εξειδίκευσης των συνεργείων και προϋπολογισµού των 

επισκευών, χωρίστηκαν σε Οµάδες και συγκεκριµένα:   
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α/α Οµάδες  Περιγραφή εργασιών ανά οµάδα  

1 Οµάδα  1 Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων κάθε είδους επί των Μηχανηµάτων Έργου, 
Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανηµάτων και εκχιονιστικών µηχανηµάτων. 
Προµήθεια αναλωσίµων υλικών και διαφόρων  ανταλλακτικών κυρίως  για τα 
παρελκόµενα  µηχανήµατα 

2 Οµάδα   2 Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων κάθε είδους επί των Φορτηγών > 3,5 τ. 
συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών 

3 Οµάδα   3 Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων κάθε είδους επί των Επιβατικών 
Αυτοκινήτων και Ηµιφορτηγών συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών 

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

5 Οµάδα   5 Εργασίες µηχανουργείου  για το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων   

6 Οµάδα   6 Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το σύνολο των οχηµάτων 

 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν µία, περισσότερες ή το σύνολο των Οµάδων / 

Τµηµάτων. Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να υποβληθούν προσφορές για µέρος των εργασιών ή 

προµήθειας ανταλλακτικών κάθε οµάδας. 

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.  

Επικοινωνίες: Η ∆ιακήρυξη µε όλα τα παραρτήµατα διατίθεται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

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 

Έργων της ΠΕ Ηµαθίας, τηλ. 2331353652.  

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους είτε: (α) ταχυδροµικά 

προς την Υποδιεύθυνση Οικονοµικού και Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών, της Π.Ε. Ηµαθίας, 

Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 59 132, που διενεργεί τον διαγωνισµό είτε (β) µε κατάθεση τους στο Πρωτόκολλο της 

Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού και Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Ηµαθίας. Η ηµεροµηνία σφραγίδας του 

ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Ηµεροµηνία ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 1/9/2020 

 

Ο Αναπληρωτής Υποδιευθυντής 

 

Μ. Τέτος 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

 

 ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ – ΑΗ∆ΟΝΑ  
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