Σχέδιο
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 29/09/2020
Α. Π.: 138313
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Πληροφ.
Τηλέφωνο
ΦΑΞ
Email

: Διοικητήριο
: Πουρσανίδου Κ.
:
2467350279
:
2467350353
:
t.prom@kastoria.pdm.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσκλησης για διενέργεια Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης
Τεχνικών Προδιαγραφών για την “Προμήθεια οχήματος και μηχανημάτων έργου, για
τη κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς” συν/κού προϋπολογισμού
650.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%»
Από το Tμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

Aνακοινώνεται

ότι τίθενται σε Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής
εμπλεκόμενων φορέων, οι τεχνικές προδιαγραφές για την “ Προμήθεια οχήματος και
μηχανημάτων έργου, για τη κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.”
συνολικού προϋπολογισμού 650.0000,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε
εφαρμογή των άρθρ. 46 και 47 του Ν.4412/16 , ήτοι :
1. Ενός (1) Τράκτορα,
2. Ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (τύπου Grader)
3. Ενός (1) Ελαστικοφόρου εκσκαφέα- φορτωτή (τύπου JCB)
με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της αγοράς, τη συλλογή εποικοδομητικών
παρατηρήσεων και σχολίων και την διασφάλιση καλύτερης εξυπηρέτησης των αναγκών της
Π.Ε. Καστοριάς.
 Η παρούσα ανακοίνωση και το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών θα αναρτηθούν
στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας https://www.pdm.gov.grστον
σύνδεσμο Ανοιχτή Διακυβέρνηση -> Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα της
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς https://kastoria.pdm.gov.gr στο σύνδεσμο
Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις -> Διαβουλεύσεις.
 H συμμετοχή των εμπλεκόμενων προμηθευτών στη διαδικασία της Δημόσιας
Διαβούλευσης δεν είναι δεσμευτική. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στο
επισυναπτόμενο
τεύχος
Τεχνικών
Προδιαγραφών
τεχνικές
απαιτήσεις/προδιαγραφές των εν λόγω προμηθειών, οι οποίες δύναται να
μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας
Διαβούλευσης. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, όλες οι προτάσεις - παρατηρήσεις
που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα






αξιολογηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς κατά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, με
γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που
έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας
συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να συμπληρώνουν τη φόρμα υποβολής σχολίων στο
ΕΣΗΔΗΣ και να αποστέλλουν συμπληρωμένο το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης
Τεχνικών Προδιαγραφών ή και να ζητήσουν διευκρινίσεις επί της διαδικασίας κατά
τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΣΗΔΗΣ
diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, καθώς και στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία
t.prom@kastoria.pdm.gov.gr της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Τμ. Προμηθειών
και v.sidiropoulou@kastoria.pdm.gov.gr και x.efstathiadou@kastoria.pdm.gov.gr
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Η Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει είκοσι (20) ημέρες.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης
Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (https://www.pdm.gov.gr/) και Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς (https://kastoria.pdm.gov.gr/).
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της
Δημόσιας Διαβούλευσης.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
 Οι προτάσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με
το υπό διαβούλευση ζήτημα και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα.
 Το περιεχόμενο των προτάσεων και των σχολίων σας δεν πρέπει να προσβάλει δικαιώματα άλλων
προσώπων.
 Θα πρέπει να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες στη
διαβούλευση.
 Απόρριψη σχολίων: Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία
διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και
διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική
καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις θα διαγράφονται από τον διαχειριστή της διαβούλευσης.
Επίσης θα διαγράφονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους
διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από τον διαχειριστή ως
καταχρηστικός.
 Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς
λόγους σχετικούς με τους στόχους του www.promitheus.gov.gr.
 Στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ άμεσα και αυτόματα υποβάλλονται σχόλια σε μορφή
κειμένου που καταχωρούνται στο ειδικό πεδίο «Καταχώρηση σχολίου» με εισαγωγή κειμένου με
πληκτρολόγηση ή με επικόλληση κειμένου από αντιγραφή. Συνίσταται να αποφεύγονται οι ειδικοί
χαρακτήρες. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η καταχώρηση σχεδίων, πινάκων, εικόνων κλπ.
Επίσης δεν είναι δυνατή η επισύναψη αρχείων.
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα σχόλια περιλαμβάνουν πίνακες, σχέδια, εικόνες, χάρτες ή
φωτογραφίες, τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, με
σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού της διαβούλευσης που αυτά αφορούν. Τα σχόλια αυτά
προωθούνται στην αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τη διαβούλευση. Τα
 Τα σχόλια μπορούν να αφορούν μία παράγραφο ή μία ενότητα ή το σύνολο του κειμένου της
διαβούλευσης. Αυτό δηλώνεται στο πεδίο «Άρθρο» με περιγραφή που δεν πρέπει να υπερβαίνει
τους 255 χαρακτήρες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Δημήτριος Σαββόπουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Επί του σχεδίου των Τεχνικών Προδιαγραφών που θα ενταχθούν στη Διακήρυξη
Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχήματος και μηχανημάτων
έργου, Ενός (1) Τράκτορα, Ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (τύπου Grader), Ενός (1)
Ελαστικοφόρου εκσκαφέα- φορτωτή (τύπου JCB) , για τη κάλυψη αναγκών του
αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που θα
διεξαχθεί μέχρι και την 21/10/2020 και ώρα 24,00 μ.μ. και διενεργείται από τη Δ/νση
Δ/κού Οικ/κού , Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Καστοριάς.
H υποβολή των σχετικών προτάσεων / παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά
αποστέλλοντας το παρόν έντυπο

Επωνυμία Επιχείρησης
ή Φυσικού Προσώπου:
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπεύθυνος σύνταξης:
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Fax επικοινωνίας:
E-mail:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α/Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τίτλος
Παραγράφου
Αναφοράς

Σελίδα/-ες
αναφοράς

Άλλες
σχετικές
παραπομπές

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ
/ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πεδία Υπογραφών
Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Καστοριάς: ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (Συντάκτης)
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