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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προκηρύσσει  
Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ,  CPV : 43260000-3, 
43313100-1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο

 «Κώστας Ταλιαδούρης»
Πληροφορίες : Απ.Τζιουβάρας. Στ. Μπάλλας
Ταχ. Κωδ. : 511 00
Τηλέφωνο : 2462353203, 2462353315
e-mail :a. tziouvaras@grevena.pdm.gov.gr 

mailto:tziouvaras@grevena.pdm.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΧΓΡ7ΛΨ-Ζ9Γ



2. Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά ομάδα τμήμα.

3. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 405.000,00 € (με Φ.Π.Α 502.200,00 €). 

4. Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες 

ΤΜΗΜΑ 1 :  «Προμήθεια ενός καινούργιου εκσκαφέα  φορτωτή τροχοφόρου» 
εκτιμώμενης αξίας 85.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 20.400,00 € Σύνολο 105.400,00€ 
(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 160096)

ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια ενός καινούργιου πολυμηχανήματος 
(αλατοδιανομέα-λεπίδα αποχιονισμού-βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα και 
κεφαλή κλαδέματος»   εκτιμώμενης αξίας 320.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 
76.800,00€ Σύνολο 396.800,00€ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 160098)

Δύναται η υποβολή προσφορών ανά ομάδα – τμήμα ή και για το σύνολο των 
τμημάτων. 

5. Διάρκεια σύμβασης : 6 μήνες

6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% 
επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.) σύνολο οχτώ χιλιάδες εκατό ευρώ 
(8.100,00 €), εφ' όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των ζητούμενων 
αγαθών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα ή τμήματα της μελέτης που θα υποβάλλει 
προσφορά και αναλυτικά:

       ΤΜΗΜΑ 1:  1.700,00 €

       ΤΜΗΜΑ 2:  6.400,00 €

7. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο της Πράξης: «Προμήθεια Μηχανημάτων 
Έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ 
Γρεβενών» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική 
Μακεδονία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2951/10-08-
2021 και έχει λάβει κωδικό MIS 5071105. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΠΔΕ.

8. Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 07/06/2022 
και ώρα 15:00 μ.μ.

9. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  06/06/2022  και ώρα 08:00 π.μ.

10. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  14/06/2022 και ώρα 
15:00 μ.μ. (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)

ΑΔΑ: ΨΧΓΡ7ΛΨ-Ζ9Γ



11. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την 
παραλαβή των προσφορών. 

12. Άνοιγμα των προσφορών: 20/06/2022 και ώρα 10:00 π.μ. Το άνοιγμα των 
προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα.

13. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
αυτών εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και 
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

14. Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ Π.Ε. Γρεβενών  τηλ. 2462353203.

15. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  06/05/2022 

16. Ημερομηνία καταχώρησης της Διακήρυξης  στo KHΜΔΗΣ : 12/05/2022 (ΑΔΑΜ 
22PROC 010537345) 

17. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο 
ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Π.Ε. Γρεβενών της Π.Δ.Μ. 
http://grevena.pdm.gov.gr/. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

        

             Γεώργιος Κασαπίδης

http://grevena.pdm.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΧΓΡ7ΛΨ-Ζ9Γ
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