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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:483117-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Βριλήσσια: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού
2021/S 186-483117
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΔΗΜ. ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ 23
Πόλη: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 15235
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κοκκινογένη Κατερίνα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: katerina.k@vrilissia.gr
Τηλέφωνο: +30 2132050523
Φαξ: +30 2106838106
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.vrilissia.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
Αριθμός αναφοράς: 11590/20-09-2021

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού
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II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
• συντήρηση και επισκευή των οχημάτων/μηχανημάτων του Δήμου Βριλησσίων, διαφόρων τύπων (επιβατικών,
απορριμματοφόρων, φορτηγών, σαρώθρων, καδοπλυντηρίου, καλαθοφόρου, λεωφορείων, πυροσβεστικών,
κλπ),
με στόχο την ασφαλή και τη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κανονισμούς χρήση των οχημάτων και
μηχανημάτων έργου.
• επισκευή και συντήρηση των ελαστικών επισώτρων των οχημάτων/μηχανημάτων του Δήμου.
• προμήθεια και αντικατάσταση των απαιτούμενων ελαστικών επισώτρων των οχημάτων που παρουσιάζουν
φθορές λόγω φυσιολογικής χρήσης.
• προμήθεια ανταλλακτικών ψηκτρών (βουρτσών) για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα οδοκαθαρισμού του Δήμου
Βριλησσίων

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 335 700.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 9
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 9

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ 1 Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής οχημάτων <3,5 tn (επιβατικά, ημιφορτηγά) έως
31/12/2022
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής οχημάτων <3,5 tn (επιβατικά, ημιφορτηγά)

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 41 200.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/12/2021
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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α) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, κι εφόσον δεν έχει εξαντληθεί
το συμβατικό αντικείμενο αυτής βάσει των συναφθεισών εκτελεστικών συμβάσεων.
β) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, με ταυτόχρονη αύξηση του
συμβατικού αντικειμένου αυτής, ανά τμήμα, σε ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%),
II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ 2 Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής βαρέων οχημάτων >7tn έως 31/12/2022
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής βαρέων οχημάτων >7tn έως 31/12/2022

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 104 400.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/12/2021
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
α) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, κι εφόσον δεν έχει εξαντληθεί
το συμβατικό αντικείμενο αυτής βάσει των συναφθεισών εκτελεστικών συμβάσεων.
β) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, με ταυτόχρονη αύξηση του
συμβατικού αντικειμένου αυτής, ανά τμήμα, σε ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%),

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ 3 Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής υπερκατασκευών βαρέων οχημάτων, έως
31/12/2022
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής υπερκατασκευών βαρέων οχημάτων, έως 31/12/2022

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 60 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/12/2021
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
α) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, κι εφόσον δεν έχει εξαντληθεί
το συμβατικό αντικείμενο αυτής βάσει των συναφθεισών εκτελεστικών συμβάσεων.
β) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, με ταυτόχρονη αύξηση του
συμβατικού αντικειμένου αυτής, ανά τμήμα, σε ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%),

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ 4 Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής εκσκαφέων – φορτωτών, έως 31/12/2022
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού
II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής εκσκαφέων – φορτωτών, έως 31/12/2022

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/12/2021
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
α) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, κι εφόσον δεν έχει εξαντληθεί
το συμβατικό αντικείμενο αυτής βάσει των συναφθεισών εκτελεστικών συμβάσεων.
β) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, με ταυτόχρονη αύξηση του
συμβατικού αντικειμένου αυτής, ανά τμήμα, σε ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%),

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ 5 Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής σαρώθρων, έως 31/12/2022
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής σαρώθρων, έως 31/12/2022

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
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Τιμή
II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 33 700.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/12/2021
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
α) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, κι εφόσον δεν έχει εξαντληθεί
το συμβατικό αντικείμενο αυτής βάσει των συναφθεισών εκτελεστικών συμβάσεων.
β) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, με ταυτόχρονη αύξηση του
συμβατικού αντικειμένου αυτής, ανά τμήμα, σε ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%),

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ 6 Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής λεωφορείων, έως 31/12/2022
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής λεωφορείων, έως 31/12/2022

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/12/2021
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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α) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, κι εφόσον δεν έχει εξαντληθεί
το συμβατικό αντικείμενο αυτής βάσει των συναφθεισών εκτελεστικών συμβάσεων.
β) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, με ταυτόχρονη αύξηση του
συμβατικού αντικειμένου αυτής, ανά τμήμα, σε ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%),
II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ 7 Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων, έως 31/12/2022
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34350000 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων, έως 31/12/2022

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 900.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/12/2021
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
α) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, κι εφόσον δεν έχει εξαντληθεί
το συμβατικό αντικείμενο αυτής βάσει των συναφθεισών εκτελεστικών συμβάσεων.
β) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, με ταυτόχρονη αύξηση του
συμβατικού αντικειμένου αυτής, ανά τμήμα, σε ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%),

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ 8 Προμήθεια ανταλλακτικών βουρτσών των μηχανοκίνητων σαρώθρων οδοκαθαρισμού, έως
31/12/2022
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34320000 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών βουρτσών των μηχανοκίνητων σαρώθρων οδοκαθαρισμού, έως 31/12/2022

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 500.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/12/2021
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
α) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, κι εφόσον δεν έχει εξαντληθεί
το συμβατικό αντικείμενο αυτής βάσει των συναφθεισών εκτελεστικών συμβάσεων.
β) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, με ταυτόχρονη αύξηση του
συμβατικού αντικειμένου αυτής, ανά τμήμα, σε ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%),

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ 9 Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής ελαστικών, έως 31/12/2022
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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50116500 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών
II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής ελαστικών, έως 31/12/2022

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/12/2021
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
α) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, κι εφόσον δεν έχει εξαντληθεί
το συμβατικό αντικείμενο αυτής βάσει των συναφθεισών εκτελεστικών συμβάσεων.
β) δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως έξι (6) μήνες, κατά μέγιστο, με ταυτόχρονη αύξηση του
συμβατικού αντικειμένου αυτής, ανά τμήμα, σε ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%),

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Ανάλογα με το τμήμα, προβλέπονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Τμήμα IV: Διαδικασία
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IV.1)

Περιγραφή

IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 9

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/10/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/10/2021
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
12 μήνες
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας,
άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη
ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/09/2021
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