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Χρήστης: Anonymous Φορέας:

Επιστροφή

    Αναζήτηση Διαβουλεύσεων   Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων

Δημοσιεύθηκε 13/01/2021  Τελευταία ανανέωση  Ημ/νία Λήξης 28/01/2021

Μοναδικός Κωδικός 21DIAB000015011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1 TK 54636

Πληρ.:   Μαρία Βελνίδου

Τηλ.:  2313 317757 

E-mail:  m.velnidou@thessaloniki.gr                                

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων

οχημάτων μέσω του προγράμματος επιχορήγησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών

Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ.

2.523.400,00€, με Φ.Π.Α. 24%.

  

  Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών

παρατηρήσεων και σχολίων για τις Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών

Απορριμμάτων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μέσω του προγράμματος επιχορήγησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την

κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 2.523.400,00€, με Φ.Π.Α. 24%.

  Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα 15 (δέκα πέντε) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

  Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

(http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr) στο μενού

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ», υπο-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις» και στην επιλογή «Διαβουλεύσεις Προκηρύξεων», με τίτλο «Δημόσια διαβούλευση για

την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μέσω του προγράμματος επιχορήγησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης

Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 2.523.400,00€, με Φ.Π.Α. 24%.

  Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των

τεχνικών προδιαγραφών. 

  Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να

αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο

στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). 

  Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων

μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δεν θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των

διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

  Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί

τη διαβούλευση. 

  Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που

υποβλήθηκαν. 

  Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια

της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

  Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

   

Συνημμένα :

- Τεχνικές Προδιαγραφές & Προϋπολογισμός 

Εσωτερική Διανομή

- Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

 

Διαβουλεύσεις

Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων
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Σχόλια

Όνομα ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΒΕ

Email georg@hfaistos-

stefanou.gr

Άρθρο Α/Α 1, 2, 3, 4,

5

Ημ/νία

28/01/2021

Για τους α/α 1, 2, 3 και 4, δηλαδή για τις χωρητικότητες των 12, 16 και 22 κ.μ.

Παράγραφος 2.3, Σύστημα συμπ ίεσης

Τα έμβολα της πλάκας προώθησης να είναι εκτός της οπ ίσθιας πόρτας. 

Πλεονεκτήματα: Δεν έρχονται σε επαφή με απορρίμματα και ο "νεκρός" χρόνος του κατεβάσματος της πλάκας γίνεται κατά την φάση σύμπτυξης (κλείσιμο)

του κυλίνδρου, άρα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα, και στην φάση στης προώθησης (πάνω) έχει μεγαλύτερη δύναμη που γίνεται κατά τη φάση έκτασης

(άνοιγμα) κυλίνδρου.

Για τους α/α 1, 2, 3, 4 και 4, δηλαδή για τις χωρητικότητες των 12, 16, 22 και 5 κ.μ.

Παράγραφος 2.4, Ηλεκτρικό σύστημα - Χειριστήρια λειτουργιών

Να υπάρχει μια οθόνη οπ ίσθιας επ ιτήρησης και άλλη μια οθόνη για τα συστήματα της υ/κ (διάγνωση), έτσι ώστε να είναι ταυτόχρονη η επ ιτήρηση του π ίσω

μέρους του οχήματος και των παραμέτρων λειτουργίας της υ/κ.

Όνομα ERGOTRAK

(ΟΜΙΛΟΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ)

Email

t.dimas@ergotrak.gr

Άρθρο ΤΜΗΜΑ 4: ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡ/ΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ

(ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ) ΧΩΡΗΤ. 5m3 - 3 TEM.

Ημ/νία

26/01/2021

Σε συνέχεια της πρόσκλησής σας προς Δημόσια Διαβούλευση σε σχέση με τον επ ικείμενο Διαγωνισμό λαμβάνοντας υπόψη την υπ ’ αριθμ. 50125 / 6-8-

2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΓ46ΜΤΛ6-ΕΑ5) απόφαση της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο: «Προμήθεια

απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ ’ αριθμ. 68373 / 16-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΞΝ46ΜΤΛ6-ΝΠΔ) απόφαση της ίδιας Δ/νσης με Μοναδικό Κωδικό:

21DIAB000015011 2021-01-13 και συγκεκριμένα στο «ΤΜΗΜΑ 4», η εταιρεία ERGOTRAK ως επ ίσημος εισαγωγέας και επ ισκευαστής των φορτηγών

πλαισίων DAF, με γνώμονα την αύξηση του ανταγωνισμού του εν θέματι διαγωνισμού και την δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας με απολύτως

κατάλληλα, σύγχρονα φορτηγά-πλαίσια, έχουμε να σας υποβάλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις / προτάσεις:

ΤΜΗΜΑ 4 [Απορριμματοφόρο όχημα (δορυφορικό) τύπου πρέσας χωρητικότητας 5 m3]

Σχετικά με το Πεδίο 1.2 «Πλαίσιο, φορτία» (σελ. 25) του Παραρτήματος Τεχνικών Προδιαγραφών, αναφέρεται ότι «Το συνολικό πλάτος των προσφερόμενων

οχημάτων φορτηγού χωρίς καθρέπτες θα είναι μικρότερο από 2.150mm.» Λαμβάνοντας υπόψη μας τεχνικές προδιαγραφές διαγωνισμών στους οποίους η

εταιρεία μας έλαβε συμμετοχή με ίδιες ή παρόμοιες υπερκατασκευές μικρών απορριμματοφόρων σε αστικές περιοχές με στενούς και δύσβατους δρόμους,

διαθέτοντας παράλληλα, κατάλληλους και λειτουργικούς εσωτερικούς χώρους, αιτούμεθα το σχετικό πεδίο να αυξηθεί κατά περίπου 2,8% ήτοι κατά 60 mm

και να διαμορφωθεί ως εξής, «Το συνολικό πλάτος των προσφερόμενων οχημάτων φορτηγού χωρίς καθρέπτες θα είναι μικρότερο από 2.210mm.».

Σε συνέχεια των παραπάνω, και δεδομένου ότι το προσφερόμενο όχημα πληροί όλες τις λοιπές ζητούμενες από την σχετική μελέτη τεχνικές

προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως γίνει αποδεκτό το αίτημα της Εταιρείας μας, προκειμένου να διευρυνθεί ο ανταγωνισμός στις κατηγορίες αυτές των

οχημάτων με ποιοτικά οχήματα που πληρούν το σύνολο των λοιπών απαιτήσεών σας, προς όφελος του Δημοσίου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία ή διευκρίνιση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ERGOTRAK,

Δήμας Αθανάσιος

Μηχανικός Διαγωνισμών

Τμήμα Διαγωνισμών

ΟΜΙΛΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Κατεβάστε το αρχείο


