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  Προκήρυξη  
 

       Ανακοινϊνουμε ότι ο Περιφερειακόσ Σφνδεςμοσ Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ Μακεδονίασ προκθρφςςει  
Διαδικαςία Ανοικτισ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ με χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων άνω των ορίων, με ςφραγιςμζνεσ 
προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, για τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΜΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ) ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ, ΣΩΝ 
ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΦΟ.Δ..Α.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΤΟ (2) 
ΕΣΩΝ», όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτθ υπ’αρ. 16/2021 μελζτθ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν, κατά τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των : 405.240,00 € με δικαίωμα προαίρεςθσ, πλζον 
Φ.Π.Α. 24% και θ χρθματοδότθςθ κα γίνει από ιδίουσ πόρουσ.  
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Συςτιματοσ 
με θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν τθν Παραςκευι 07.05.2021 και καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν τθν Δευτέρα 07-06-2021 και ϊρα 15:00 μμ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. 
Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν: Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε ομάδεσ και μποροφν να 
υποβλθκοφν προςφορζσ για  ζνα ι περιςςότερα τμιματα. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 
Προςφορά θ οποία κα δίδεται για μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ κα απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
Γλϊςςα υποβολισ προςφορϊν: Ελλθνικι 
Σφντομθ περιγραφι τθσ ςφμβαςθσ: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια (με τοποκζτθςθ) 
ελαςτικϊν οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου του Περιφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ 
Στερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ. 
Επίςθσ, περιλαμβάνει υπθρεςίεσ επιςκευισ ελαςτικϊν των οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου του 
Περιφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ. 
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

34350000-5 «Ελαςτικά ελαφράσ και βαρζασ χριςεωσ» 
50116500-6 «Υπθρεςίεσ επιςκευισ, προςαρμογισ και ηυγοςτάκμιςθσ ελαςτικϊν» 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ:  φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα 
μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ 
υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που 
δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι ενϊςεισ 
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οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ 
προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ: Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ, ιςχφοσ 
τουλάχιςτον Διακοςίων Δζκα (210) θμερϊν, προςμετροφμενων από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ. 
 Δθμοςίευςθ: Η θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. είναι θ 05 
Μαΐου 2021. Η παροφςα επίςθσ κα αναρτθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΗΜΔΣ), κα δθμοςιευκεί ςτον Εκνικό τοπικό Τφπο, κα αποςταλεί ςτα  Επιμελθτιρια και κα αναρτθκεί 
ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Περιφερειακοφ Συνδζςμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ και ςτθν 
ιςτοςελίδα www.fodsakm.gr, κακϊσ και ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια». Η διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΣ). Το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ και τα 
λοιπά ςυμβατικά τεφχθ κα διατίκενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣ.Η.Δ.Η.Σ., κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα www.fodsakm.gr. 
Πλθροφορίεσ: Αρμόδια υπθρεςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι το Τμιμα Περιουςίασ – Προμθκειϊν 
και Αποκθκϊν Διαχείριςθσ Υλικοφ. Τθλζφωνο επικοινωνίασ κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ είναι τα 
2311 236 100 , e-mail: promithies@fodsakm.gr. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ και τα λοιπά 
ςυμβατικά τεφχθ από το δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου και υποβάλλονται τα ςχετικά αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινιςεων, μόνο από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ 
φορείσ. 
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