
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 455130(11813)/21-01-2019 

 
Ανακοινώνουµε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό κάτω των ορίων για την 
επιλογή Αναδόχου για το έργο «Εγκατάσταση συστήµατος τηλεµατικής διαχείρισης στο στόλο οχηµάτων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας», µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, από πλευράς 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, προϋπολογισµού 242.048,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (195.200,00€ άνευ ΦΠΑ)». 

 

Αριθµός ∆ιακήρυξης: 455130(11813)/21-01-2019 
Προϋπολογισµός : 242.048,00€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00 €) 

Τόπος Παράδοσης:  Οι έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Γλώσσα:  Ελληνική  

Κωδικοί CPV:  

34970000-7 Εξοπλισµός Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Οχηµάτων 

42961300-3 Σύστηµα εντοπισµού οχηµάτων 

32441300-9 Σύστηµα Τηλεµατικής 

 

Tα κριτήρια συµµετοχής και επιλογής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης ορίζονται στη διακήρυξη και τα 
παραρτήµατα της. 
 
Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 12 µήνες από την αναφερόµενη ηµεροµηνία παραλαβής των 
προσφορών 
 
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης χωρίς 
Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ (3.904,00€). 
 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύµβασης. 
 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 
 
Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη, δηλαδή µέχρι 
και την 13/02/2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  Προσφορές που θα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά µετά τη συγκεκριµένη ώρα και ηµέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσµες. 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 
19/02/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος όροφος, γραφείο 80. Η ελάχιστη 
προθεσµία παραλαβής των προσφορών ορίζεται από την ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο σύστηµα ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 
Το πλήρες τεύχος της ∆ιακήρυξης καθώς και τα συνηµµένα τεύχη βρίσκονται αναρτηµένα στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. www.pkm.gov.gr.    
      
∆ιαδικασίες προσφυγής: 
Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198 
ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑ∆Α 
Τηλέφωνο: +30 2132141216 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aepp@aepp-procurement.gr  
Φαξ: +30 2132141229 
∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr 

ΑΔΑ: 9Ο1Π7ΛΛ-ΑΤΑ





 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την (τις) προθεσµία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:  Σύµφωνα µε το άρθρο 361 του 
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης. 
 

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες από τις 08:00 π.µ. έως τις 15:30 µ.µ. από το Τµήµα Προµηθειών Π.Κ.Μ., 
26ης Οκτωβρίου 64, τηλ. 2313 319143 για διαδικαστικά θέµατα και τηλ. 2313319103.. για τεχνικά θέµατα.       
 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 

 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ- ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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