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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:658502-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κορωπί Αττικής: Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών
2021/S 249-658502

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 47
Πόλη: ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Ταχ. κωδικός: 19441
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελένη Μαράκη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ypostirixi@tykoropi.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132000779
Φαξ:  +30 2106624963
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.koropi.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η 
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου
Αριθμός αναφοράς: ΤΥ/91/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
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50116500 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών που είναι απαραίτητες προκειμένου να συντηρούνται 
και να επισκευάζονται τα μηχανικά, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά συστήματα, τα αμαξώματα, τα συστήματα 
πέδησης των λεωφορείων του Δήμου καθώς επίσης και η επισκευή και συντήρηση των ελαστικών των 
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και τη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 108 125.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 2
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για Λεωφορεία
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: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Όπως περιγράφεται στους Αναλυτικούς Όρους της Διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Μηχανολογικές εργασίες συντήρησης και επισκευής πάσης φύσεως, για λεωφορεία συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως περιγράφεται στους Αναλυτικούς Όρους της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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Όπως περιγράφεται στους Αναλυτικούς Όρους της Διακήρυξης και ανάλογα με το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης.

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
Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/91/2021, για όλους τους συμμετέχοντες. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 160,00 EUR. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2 των αναλυτικών 
όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης είναι ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Υπηρεσίες επισκευής ελαστικών
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50116500 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Όπως περιγράφεται στους Αναλυτικούς Όρους της Διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εργασίες συντήρησης και επισκευής των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 92 125.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως περιγράφεται στους Αναλυτικούς Όρους της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους Αναλυτικούς Όρους της Διακήρυξης και ανάλογα με το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης.

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
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Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/91/2021, για όλους τους συμμετέχοντες. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 920,00 EUR. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2 των αναλυτικών 
όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης είναι ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

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:
Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής των αναλυτικών όρων 
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.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Όπως αναφέρεται στους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως αναφέρεται στους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης στα άρθρα 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
και 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

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: 26/01/2022
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: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
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IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/02/2022
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τηνκαταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την αρμόδια Επιτροπή στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
24 μήνες

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν ναζητούνται 
από τους οικονομικούς φορείς-ενδιαφερόμενους μέχρι την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2021 και αυτές (πληροφορίες 
ή διευκρινίσεις) θα παρέχονται από μέρους της αναθέτουσας αρχής μέχρι την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2021, 
μόνο μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3.4 των αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Πόλη: ΚΟΡΩΠΙ
Ταχ. κωδικός: 19441
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132000710

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/12/2021
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