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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1 TK 54636

Πληρ.:   Αργυρώ Δάλλα

Τηλ.: 2313 317573 

E-mail: a.dalla@thessaloniki.gr                 ΠΡΟΣ:

                                                                     Κάθε Ενδιαφερόμενο

                                                                                                       Δια του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

                                                                                                       (Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις)

               

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την «Προμήθεια 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

π.δ. 277.786,04 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

  

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

παρατηρήσεων και σχολίων για τις Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της υπ’αρ.21/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και 

Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ.277.786,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

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

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr), στον 

σύνδεσμο «Αναζήτηση και υποβολή σχολίων Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων» της υποενότητας «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» της ενότητας 

«Γενικές Πληροφορίες» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης ((URL): www.thessaloniki.gr) στη διαδρομή: www.thessaloniki.gr  ► Κάτοικος ► 

Ενημέρωση(Menu) ► Προκηρύξεις–Διακηρύξεις (Αναδυόμενο menu) ► Διαβουλεύσεις Προκηρύξεων.

               Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν άμεσα με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου» και βάση των αναρτημένων στην 

υποενότητα «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» Κανόνων Χρήσης και Συμμετοχής. 

                 Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Προκαταρκτικής 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 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ως 

σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Προκαταρκτικής Διαβούλευσης.

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

   

Συνημμένα :

- Η υπ’αριθ.21/2022 Μελέτη

Εσωτερική Διανομή

- Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας

 

  Με εντολή Δημάρχου

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών

Α. Φαρμάκη
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Σχόλια

Όνομα Κολοβός Κ. Πέτρος Email kolovos.petros@gmail.com Άρθρο Ημ/νία 21/07/2022

Αξιότιμοι κυρίες & κύριοι,

Σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί προς διαβούλευση από τον Δήμο σας για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Θεσσαλονίκης» 

και ειδικότερα για τα τρία (3) ηλεκτροκίνητα τετράκυκλα φορτηγά με ανατροπή, δεξαμενή νερού και πλυστικό, για τα οποία η εταιρεία μας GREENMEDIA 

M. E.Π.Ε. με έδρα την Αθήνα, προτίθεται να υποβάλει προσφορά, καθόσον δραστηριοποιείται στο εν λόγω αντικείμενο αντιπροσωπεύοντας στην Ελλάδα 

αναγνωρισμένο Γερμανικό οίκο κατασκευής τέτοιων οχημάτων και εξοπλισμού τα οποία ενσωματώνουν σειρά εξελιγμένων συστημάτων όπως σύστημα 

αναγνώρισης πεζών κ.λπ., θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις εξής τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 

συμμετοχή μας στον εν λόγω διαγωνισμό: 

- Το πλάτος του οχήματος χωρίς τους καθρέπτες, με κιβωτάμαξα, να γίνει περίπου 1.500mm με μέγιστη απόκλιση (+/-5%), καθόσον το όχημα Γερμανικού 

οίκου που αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα, έχει μέγιστο πλάτος (σύμφωνα με τα παραπάνω) 1.562mm.  

- Το συνολικό μήκος του οχήματος να γίνει περίπου 4.000mm με μέγιστη απόκλιση (+/-5%). Και αυτό, γιατί ταυτόχρονα ζητείται μεταξόνιο μεγαλύτερο από 

2.000mm, το οποίο παραπέμπει συνήθως σε οχήματα με μήκος μεγαλύτερο από 4.000mm. Αυτό ισχύει και για το όχημα Γερμανικού οίκου που 

αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα, το οποίο έχει μέγιστο μήκος 4.075mm και μεταξόνιο 2.600mm.

- Ο π/ος της εν λόγω προμήθειας αυξηθεί σε 60.000,00€ + Φ.Π.Α. ανά όχημα, καθόσον το κόστος αγοράς για τέτοιου είδους οχήματα με τον εξοπλισμό 

που προδιαγράφεται, ξεπερνούν τον π/ο που έχει τεθεί από τον Δήμο σας (46.775,00€ + Φ.Π.Α. ανά όχημα).   

  

Τέλος, επειδή με την ικανοποίηση του παρόντος, δεν πλήττεται το Δημόσιο συμφέρον, αλλά αντιθέτως εξυπηρετείται, αφού διασφαλίζεται η αρχή της 

νομιμότητας, η διαφάνεια των διαδικασιών, ο ελεύθερος ανταγωνισμός και κατά συνέπεια το συμφέρον του Δήμου σας, με την διενέργεια διαφανούς και 

αμερόληπτης διαδικασίας, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα παραπάνω και τροποποιηθούν οι σχετικοί όροι του υπό διαβούλευση διαγωνισμού. 

Με εκτίμηση,

Για την GREENMEDIA Μ. Ε.Π.Ε.

Κολοβός Κ. Πέτρος

Νόμιμος Εκπρόσωπος & Διαχειριστής

Κατεβάστε το αρχείο
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