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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩN KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ».
»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ».
Εκτιμώμενης αξίας 1.197.580,62 χωρίς Φ.Π.Α 24%
1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Δήμος Νέας Σμύρνης, Οδός: Ελευθ. Βενιζέλου 14, Νέα Σμύρνη, Ταχ. Κωδ.: 17121, Τηλ.: +30 2132025873 και
2132025872,
Telefax:
+30
2109370370,
E-mail:
ddimitriadis@neasmyrni.gr,
Ιστοσελίδα:
http://www.neasmyrni.gr/ .
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2) Κωδικοί CPV:

•
•
•
•
•
•
•

ΟΜΑΔΑ ‘’Α’’
Ομάδα A1: CPV 50114000-7 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών
αυτοκινήτων» με μονάδα μέτρησης «υπηρεσία» και ποσότητα «1».
Ομάδα Α2: CPV 50111000-6 «Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου
οχημάτων» με μονάδα μέτρησης «υπηρεσία» και ποσότητα «1
Ομάδα Α3: CPV 50117000-8«Υπηρεσίες μετατροπής και αποκατάστασης οχημάτων» με
μονάδα μέτρησης «υπηρεσία» και
Ομάδα Α4: CPV 50113000-0 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων» με
μονάδα μέτρησης «υπηρεσία» και ποσότητα «1».
Ομάδα Α5: CPV 50112000-3 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων» με
μονάδα μέτρησης «υπηρεσία» και ποσότητα «1».
Ομάδα Α6: CPV 50116000-1 «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη
οχημάτων» με μονάδα μέτρησης «υπηρεσία» και ποσότητα «1».
Ομάδα Α7: CPV 50112110-7 «Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων» με μονάδα
μέτρησης «υπηρεσία» και ποσότητα

ΟΜΑΔΑ ‘’Β’’
• Ομάδα Β1: CPV 34300000-0 «Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους
κινητήρες τους» με μονάδα μέτρησης «προμήθεια» και ποσότητα «τεμάχια».
• Ομάδες Β2-Β3: CPV 34913000-0 «Διάφορα ανταλλακτικά» με μονάδα μέτρησης
«προμήθεια» και ποσότητα «τεμάχια»
• Ομάδα Β4: CPV 38561100-6«Ταχύμετρα οχημάτων» με μονάδα μέτρησης «προμήθεια »
και ποσότητα «τεμάχια».
3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL 304
4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Δήμου http://www.neasmyrni.gr/ και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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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 και 5 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της
Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:
-Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 19.12.2019 ημέρα Πέμπτη
- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 20.12.2019 ημέρα Παρασκευή.
- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02.01.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00’.
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19.01.2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00’.
- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 23.01.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:00’ π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, με δυνατότητα
παράτασης 180 ημερών.
9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
10) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας δημόσιας σύμβασης είναι ο Δήμος Νέας
Σμύρνης. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.: 20.6263.0001 και Κ.Α: 20. 6671. 0007 τακτικού προϋπολογισμού
οικονομικών ετών 2020, 2021 και 2022.
11) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια των ζητούμενων υπηρεσιών και προμηθειών του διαγωνισμού διαρκεί για
τρία (3) έτη. Οι συμβάσεις λύονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων ή με την
λήξη των τριών ετών.
12) Εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η
κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες
13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
όπως ισχύει.
14) Ειδικοί όροι: Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνίαπλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
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σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή του τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο,
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο μπορεί να αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά
κατ'έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και
του εκπροθέσμου.
15) Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση
στις 19/12/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 82782
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευθεί στον πίνακά ανακοινώσεων του
Δήμου.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : https://neasmyrni.gr/

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης

Σταύρος Τζουλάκης
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