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Θέµα: Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της διακήρυξης Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού άνω 

των ορίων, µε τη διαδικασία της Συµφωνίας-Πλαισίου, για την Προµήθεια 

Ανταλλακτικών-Ελαστικών και Παροχής Υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και 

Επισκευής Υπηρεσιακών οχηµάτων και Μηχανηµάτων έργου της Μ.Ε.Θ. και της 

Περιφερειακής Πυροσβεστικής ∆ιοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, µε κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), προϋπολογισµού έως 149.999,96 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.» 

ΣΧΕΤ.: Η µε αριθ.πρωτ. 478181(11065)/31-1-2018 ∆ιακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 
 

Με το παρόν ενηµερώνουµε τους ενδιαφερόµενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως 
άνω διακήρυξης αναφορικά µε διευκρινίσεις επί του κειµένου της διακήρυξης ως εξής: 
 

1. Στο σηµείο «2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονοµικών προσφορών» όπου ως «τιµή αναφοράς» «ορίζεται στο ένα 
(1,00) ευρώ» (και όπου αλλού στο κείµενο της διακήρυξης αναφέρεται) αυτή η τιµή 
αντικαθίσταται από την εκάστοτε τιµή αναφοράς ανά Υποοµάδα, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στο ηλεκτρονικό σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ ανά γραµµή και η οποία 
αποτελεί την προϋπολογισθείσα αξία κάθε Υποοµάδας. Ο τρόπος αποτύπωσης 
του ποσοστού έκπτωσης παραµένει ως έχει και ειδικότερα στο παράδειγµα της 
διακήρυξης, έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως 
ακριβώς ζητείται από τη ∆ιακήρυξη) 12% για την προµήθεια ανταλλακτικών µίας 
υποοµάδας. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του 
συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς την εξής: 2.000- (2.000 x 
0,12)=1.760. Το ίδιο ισχύει και για κάθε τιµή ανά Υποοµάδα/Γραµµή στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ. Η κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς µε 
αποτυπωµένο το ποσοστό έκπτωσης παραµένει ως έχει. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΚΜ) 

ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΠΚΜ) 

  Ταχ. ∆/νση : 26ης Οκτωβρίου 64 

  Ταχ. Κώδικας : 54627, Θεσ/νίκη 

  Πληροφορίες : Αιµ.Παραλίκας 

  Τηλέφωνο : 2313 - 319143 

  Fax :2313-319135 

  Ε-mail: E.Paralikas@pkm.gov.gr                      
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Σελίδα 2 από 2 

2. Στο Παράρτηµα ΙΙ της ∆ιακήρυξης και συγκεκριµένα στην ΕΙ∆ΙΚΗ ΟΜΑ∆Α: Προµήθεια 
και τοποθέτηση ελαστικών, για όλα τα οχήµατα της Υποοµάδας ∆΄ (Οχήµατα της 
Πυροσβεστικής ∆ιοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας) προστίθεται και το όχηµα µε τα 
εξής στοιχεία 

 

α/α Αρ. 

Κυκλοφ. 

Είδος 

Οχήματος 

Εργοστάσιο 

Κατασκευής 

Τύπος Κυβισμός Ημερομ. 

1ης 

Άδειας 

Κυκλ. 

Αρ. Πλαισίου Διανυθ. 

Χιλιόμ. 

Είδος/Περιγραφή 

Ανταλλακτικού 

Ποσ/τα 

           

6. ΠΣ 772 

ΠΥ 

Κιλκίς 

Υδροφόρο 

10000λ 

STEYR STEYR 

1490.320/038 

6x4 

11970cc 20-08-

1980 

H.1490.418.1432/114 80000km 1.Ελαστικά 12.00 

R 20 

10 

 
Αντίστοιχα τροποποιείται και το Παράρτηµα ΙΙΙ της διακήρυξης όπου πλέον ο αριθµός των 
οχηµάτων της Υποοµάδας ∆ τροποποιείται σε 6 όπως παρακάτω 
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ' 

 

Οχήματα 

Πυροσβεστικής 

ΑΡΙΘ. 

ΟΧΗΜ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 6 (Ενιαία 

έκπτωση) 

… % 

 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που εκ παραδροµής κάποιος εκ των υποψηφίων αναδόχων 
καταθέσει την οικονοµική του προσφορά σύµφωνα µε το πρώτο υπόδειγµα οικονοµικής 
προσφοράς δεν αποκλείεται από τη διαδικασία, αλλά θα του ζητηθεί µέσω παροχής 
διευκρινίσεων από την αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού η δέσµευσή του για το σύνολο των 
6 οχηµάτων της Υποοµάδας. Επιπλέον δεν τροποποιείται το απαιτούµενο ελάχιστο 
ποσό εγγυητικής συµµετοχής για την συγκεκριµένη οµάδα, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV 
της διακήρυξης. 

 

 
 
 

 

                                                                                              Με εντολή Π.Κ.Μ. 

                                                                                   Ο Αν. Προϊστάµενος του Τµήµατος 

 

                                                                                     Παύλος Κοντζίνος 
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