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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σε εκτέλεση της με αριθ. 33/2021 (ΑΔΑ: 63Τ3ΟΞΧΝ-3Μ4) απόφασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α του Ν. 4412/16,
έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ο

Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής
Μακεδονίας
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να
τροποποιούνται οι όροι της αρχικής διακήρυξης με αρ. πρωτ.5152/13-04-2020 (ΑΔΑΜ
20PROC006571298), και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το διαγωνισμό που αφορά στην ανάδειξη οικονομικών
φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τμήμα 12 όπως αναλυτικά αναφέρονται στην με
αρ. 6/2020 μελέτη.
Προϋπολογισμός

διαγωνισμού:

τμήμα

12

_Συντήρηση-επισκευή

και

Υπερκατασκευών (συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού 96.000 € πλέον ΦΠΑ

προμήθεια
και συνολικού

προϋπολογισμού 384.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για τέσσερα χρόνια.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος στις παρακάτω ημερομηνίες:
Ημερομηνία ανάρτησης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ):
12/02/2021.
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Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 12/02/2021 και ώρα 13:00πμ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26/02/2021 και ώρα 15:00πμ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα.
Αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το Τμήμα Περιουσίας – Προμηθειών και
Αποθηκών Διαχείρισης Υλικού. Τηλέφωνα επικοινωνίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες είναι τα
2311 236100 (εσωτ. 3105) και το e-mail : promithies@fodsakm.gr .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά
συμβατικά τεύχη από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 105948) όπου και υποβάλλονται τα σχετικά
αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς.
Αν λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και των επιπτώσεων αυτών στους χρόνους
παράδοσης και παραλαβής των προσφορών, στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, υπάρξει καθυστέρηση
στην άφιξη τους, ο συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ειδοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία για
την έγκαιρη αποστολή τους (αποδεικτικό παράδοσης σε ταχυδρομείο ή courier).
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο μετά των τριών εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, και χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση από τον
συμμετέχοντα για την εμπρόθεσμη αποστολή τους, δεν λαμβάνονται υπόψη.
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