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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  ανάθεση  του  έργου:«ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ  ΒΟΘΡΩΝ  ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., για ένα έτος», με απευθείας ανάθεση. 

Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  προκειμένου  να  προχωρήσει  στην  ανάθεση  της  ετήσιας  σύμβασης  του   έργου:

“Εκκενώσεις Βόθρων των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.”  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )» και συγκεκριμένα το άρθρο 118 για την απευθείας ανάθεση

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ. 171/τ΄Α΄/13-11-
2017)

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α’/28-06-2014).

4. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και
άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014).

5. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ.  85/Α΄/11-4-2012),  άρθρο 6,  παρ.7 όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει  με το
ν.4257/2014 «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-4-2014)

6. Τις διατάξεις  του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010),  τεύχος Α'  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4.

7. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτ/σης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010)  

8.  Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/9-3-1999) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει

9. Το Π.Δ. 80/2016  "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"  (Φ.Ε.Κ. 145/τ. Α΄/5-8-2016)
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10. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27-12-
2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 81320 & 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/τ΄ Β΄/30-12-2016)

12. Την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του
ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
(Φ.Ε.Κ. 1291/τ. Β΄/11-08-2010).

13. Την αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους  Αντιπεριφερειάρχες  και  στον  Εκτελεστικό
Γραμματέα,  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών
Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και
Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Τ' Β΄/10-2-2017) 

14.  Την  αριθμ.  294/15-11-2017 (ΑΔΑ:60ΑΓ7ΛΛ-ΗΘ4)  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Π.Κ.Μ.  περί  ψήφισης
προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2018

15. Το υπ’ αριθμ. 168931(5186)/12-04-2018 τεκμηριωμένο αίτημα του Τμήματος Προμηθειών (ΑΔΑΜ: 18REQ002934642),
περί της αναγκαιότητας ανάδειξης αναδόχου του έργου "Εκκενώσεις βόθρων των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.", για τις ανάγκες
των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Κ.Μ.

16.  Την  με  αριθμ.  Πρωτ.  180763(5530)/09-05-2018 Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  Α/Α2251  του  Τμήματος
Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης,  με  ΑΔΑ:6ΕΜΩ7ΛΛ-ΟΓΗ  και  ΑΔΑΜ:  18REQ003062347,
(καταχωρήθηκε με α/α 2110 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και
Ταμειακής Διαχείρισης )

  Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται  να  προβεί  σε  διαδικασία  απευθείας  ανάθεσης για  το  έργο  :  «ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ  ΒΟΘΡΩΝ  ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΗΣ  Π.Κ.Μ.,  για  ένα  έτος»   με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) , μετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των

Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Η  Προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  εν  λόγω  ανάθεσης  ανέρχεται  στο  πόσο  των 15.967,74,00€  ,  μη

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.   (19.800,00€  με  Φ.Π.Α),   για  την  οποία  έχει  γίνει  δέσμευση  πίστωσης  με  την

αρίθμ.Πρωτ.  180763(5530)/09-05-2018 Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  Α/Α2251  του  Τμήματος

Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης,  με  ΑΔΑ:6ΕΜΩ7ΛΛ-ΟΓΗ  και  ΑΔΑΜ:

18REQ003062347,

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην εκκένωση των βόθρων των παρακάτω υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.: 

 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-κεντρικό κτίριο (Ν. Λαχαναγορά)  

   => 250 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  

 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Α΄ΚΤΕΟ (Καλοχώρι)   

=> 50 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Θέρμη)  

=> 15 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ= 315 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
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Το έργο θα εκτελείται καθ’ όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης κατόπιν τηλεφωνικής, τηλεομοιοτυπικής

ή έγγραφης ειδοποίησης.

Το έργο θα περιλαμβάνει έως 315 δρομολόγια μεταφοράς αποβλήτων, για ένα έτος.

   ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς επί εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες, προσμετρούμενες

από την επομένη της διενέργειας της απευθείας ανάθεσης.

2.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης

ενδιαφέροντος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν τη λήξη της, κατ’

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την  παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η σύμβαση θα έχει 12μηνη διάρκεια από την υπογραφή της . 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα βε -

βαιώνει  και θα συντάσσει  πρακτικό καλής εκτέλεσης. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το  τιμολόγιο και το  Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης της Επιτροπής Παρακο-

λούθησης και Παραλαβής της ΠΚΜ., καθώς και όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις  διατάξεις

του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η  σύμβαση  που  θα  συναφθεί  μπορεί  να  τροποποιηθεί  σε  περίπτωση  που  προκύψουν  αντικειμενικά  αιτιολογημένες

συνθήκες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος θα προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ,

ίση με το το 5% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένης  της αξίας του ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή καλής

εκτέλεσης θα επιστραφεί δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης και την τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική  προσφορά τους τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα   ποινικού  μητρώου  , έκδοσης  τελευταίου  τριμήνου  από  την  ημερομηνία  διενέργειας  της  διαδικασίας

ανάθεσης , στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί  για τα παραπτώματα  της παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν.

4412/2016.  Ειδικότερα, όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να προσκομίζεται για
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τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και

Ε.Ε.) και για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)

2. Άδεια   κυκλοφορίας    με  την  οποία  να  αποδεικνύεται  ότι  ο  συμμετέχων  είναι  κάτοχος  φορτηγού  δημοσίας

χρήσεως,  μικτού βάρους μεγαλύτερου των  24.000 κιλών  και ωφέλιμου βάρους μεγαλύτερου των 12.000

κιλών .

3. Πιστοποιητικό   που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς

τις  υποχρεώσεις  τους  που αφορούν τις  εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)   και  ως προς  τις

φορολογικές  υποχρεώσεις  τους (για  τους  εργοδότες  και  τους  εργαζομένους),  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του

διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου  ,  με το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή τους σ’  αυτό και  το ειδικό

επάγγελμα τους, με ισχύ για το έτος 2018, συναφές με το ζητούμενο αντικείμενο.

5. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.  

Σημειώνεται ότι εάν η προσκόμιση Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου εντός της οριζόμενης με την παρούσα  πρόσκληση

καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι δυνατή, μπορεί να κατατεθούν υπεύθυνες δηλώσεις

του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό τις εν λόγω καταστάσεις και στη συνέχεια θα πρέπει

να προσκομισθεί το Ποινικό Μητρώο (το αργότερο προ της υπογραφής της σύμβασης).

    Σημειώνεται ότι εάν η προσκόμιση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός της οριζόμενης με

την  παρούσα    πρόσκληση καταληκτικής  προθεσμίας  για  την  υποβολή  των  προσφορών  δεν  είναι  δυνατή,  

μπορεί  να  κατατεθούν  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  Ν.1599/1986  και  στη  συνέχεια   να  προσκομισθούν  τα

δικαιολογητικά (το αργότερο προ της υπογραφής της σύμβασης)  .   Ειδικότερα, για το Ποινικό Μητρώο, όσον αφορά

στα νομικά πρόσωπα οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να προσκομίζονται για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον διευθύνοντα σύμβουλο

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εξωτερικά στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα

 Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης.

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

Εσωτερικά    του  κυρίως  φακέλου  της  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  σχετικά  με  την  προσφορά  στοιχεία  και  

συγκεκριμένα:

1.   Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ., στην οποία πρέπει να αναφέρονται:

α.  το περιεχόμενο του κυρίως φακέλου

β.  το ότι η προσφορά τους ισχύει και δεσμεύεται για 180 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της  

καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού.
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γ.  ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και  

 πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής.

2. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής   σε δύο αντίτυπα, τοποθετημένα σε σφραγισμένο υποφάκελο, που φέρει  

την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». 

3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς  , σε δύο αντίτυπα, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, που  

φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της  

τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σε συνάρτηση με τη χωρητικότητα του ειδικού οχήματος  (βυτιοφόρου)

Στην οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων   πρέπει να δοθούν τιμές και για τις τρεις(3) υπηρεσίες της Π.Κ.Μ.  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν στην οικονομική τους προσφορά να συμπληρώσουν, επί ποινή αποκλεισμού,

τον παρακάτω Πίνακα 1.

Μειοδότης θα αναδειχτεί  ο έχων το μικρότερο λόγο ανάμεσα στη συνολική προσφερόμενη τιμή για  το

σύνολο των δρομολογίων (3  15  ) χωρίς Φ.Π.Α.  και τη χωρητικότητα (ωφέλιμο βάρος)  του ειδικού οχήματος  

(βυτιοφόρου).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/

Α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

Αριθμός

επισκέψεων 

  ανά υπηρεσία , 

για ένα έτος

Προσφερόμενη

τιμή ανά

επίσκεψη 

(χωρίς Φ.Π.Α.)

Προσφερόμενη τιμή  

για το σύνολο

 των επισκέψεων 

 (χωρίς Φ.Π.Α.)
1 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – κεντρικό κτίριο (Ν. 

Λαχαναγορά) 250

………… …………….

2

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ –   Α ΚΤΕΟ

 ( Καλοχώρι) 50

………… …………….

3

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - (ΘΕΡΜΗ) 15 …........... …..............

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)                                         => …………..
Φ.Π.Α.(  %)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  ή  να  την  αποστείλουν  ταχυδρομικά  -courier σε

σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία  του Τμήματος  Προμηθειών Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος όροφος, γραφείο 68, Τ.Κ.:
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54627, Θεσ/νίκη, με την προϋπόθεση ότι έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και έχουν πρωτοκολληθεί έως την 24η Μαΐου

2018 και ώρα  12:00 μ.μ. 

Προσφορές  που  θα  υποβληθούν  μετά  τη  συγκεκριμένη  ημέρα  και  ώρα  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και  δε  θα

παραλαμβάνονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τη διενεργούσα τη διαδικασία της ανάθεσης υπηρεσία στα γραφεία

του Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ., παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους την

24η   Μαΐου 2018 και ώρα  12:30 μ.μ.  

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο τηλέφωνο 2313

319141 (κα Κατερίνα Παπαδοπούλου)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με  το  άνοιγμα  του  κυρίως  φακέλου  της  προσφοράς  ,  θα  ανοιχθεί  αρχικά   ο  υποφάκελος     «Δικαιολογητικά  

Συμμετοχής»   ο οποίος και   θα αξιολογηθεί.  

Όσες προσφορές  θα αξιολογηθούν θετικά ως προς  τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα συνεχίσουν με το  άνοιγμα των

«Οικονομικών προσφορών».

Μειοδότης θα αναδειχτεί  ο έχων το μικρότερο λόγο ανάμεσα στη συνολική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των

δρομολογίων (3  15  ) χωρίς Φ.Π.Α.  και τη χωρητικότητα (ωφέλιμο βάρος)  του ειδικού οχήματος (βυτιοφόρου).  

Σχετικός CPV: 90460000-9 (Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών)

Κωδικός NUTS: EL 522 
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Μ.Ε.Π.
O  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος

 της Δ/νσης

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
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