
Χρήστης: Anonymous Φορέας:

Επιστροφή

Αναζήτηση Διαβουλεύσεων Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Διαβ/ση για ''Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων''

Δημοσιεύθηκε 05/10/2022 Τελευταία ανανέωση Ημ/νία Λήξης 20/10/2022

Μοναδικός Κωδικός 22DIAB000025125

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                                

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

αντιολισθητικών αλυσίδων χιονιού για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 195.639,76 € 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’αριθ.23/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης 

και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας με τίτλο: «Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων χιονιού για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου 

Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 195.639,76 € 

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.

                                                                                                                                                                             Με εντολή Δημάρχου

                                                                                                                                     Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προμηθειών 

και Αποθηκών

                                                                                                                                                                                         Α. Φαρμάκη

   

Συνημμένα :

- Η υπ’αριθ.23/2022 Μελέτη

Εσωτερική Διανομή

- Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας

Διαβουλεύσεις

Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων
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Σχόλια

Όνομα

Panagiotis
Zachou

Email

macangelo@gmail.com
Άρθρο Παράλειψη στην λίστα της οικονομικής
προσφοράς και εξαίρεση από προδιαγραφή

Ημ/νία

12/10/2022

Αρχικά δεν διαχωρίζονται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς οι απλές 315/80-22,5 με τις διπλές 315/80-22.5. Προφανώς οι διπλές δεν είναι το ίδιο 

με 2 ζευγάρια απλές αλυσίδες. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει διακριτή σειρά στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

Επίσης, δεν υπάρχει πουθενά γραμμένος ο λόγος που εξαιρείται η προδιαγραφή του ρόμβου στην διάσταση 315/80-22,5 για διπλές αλυσίδες.

Οι αλυσίδες τύπου σκάλας είναι απαρχαιωμένες και τείνουν να καταργηθούν. Αυτό συμβαίνει γιατί καταπονούν το όχημα με εντονότερους κραδασμούς, 

αφού την μία στιγμή πατάει στο ελαστικό, μετά στην αλυσίδα, μετά στο ελαστικό, μετά στην αλυσίδα κοκ. Σε αντίθεση με τις αλυσίδες ρόμβο, οπού το 

όχημα πατάει συνεχώς πάνω στην αλυσίδα ελαχιστοποιόντας τους κραδασμούς και αυξάνοντας εντυπωσιακά την πρόσφυση.

Τέλος, είναι τουλάχιστον άστοχο να μην ζητάτε την βέλτιστη προδιαγραφή (Ρόμβο) για τα πιο ακριβά οχήματα του δήμου που ακόμα δεν έχουν 

παραληφθεί (MAN TGS) και να ζητάτε αλυσίδα ρόμβο για οχήματα 25 και πλέον ετών.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Ζάχου

Κατεβάστε το αρχείο
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