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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αγ. Ι. Ρέντης, αρ. πρωτ. 46119 /14.09.2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/2020
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της μεγαλύτερης προσφερόμενης έκπτωσης επί του
προϋπολογισθέντος ποσού των 390.000,00€, για την προμήθεια και έκδοση διατακτικών.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Αναθέτων Φορέας: Ο.ΣΥ. Α.Ε. – ΑΦΜ: 094382949 , Παρνασσού 6, 18233 Αγ. Ι. Ρέντης, NUTS EL30.
Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών – Τμήμα Δημόσιων Διαγωνισμών, τηλ..: 210 4270722, 2104270693 fax.:
2104907861. e-mail: tmefodiasmou1@ethel.gr & dieuthpromitheion@osy.gr , Διεύθυνση διαδικτύου www.osy.gr
Κύρια δραστηριότητα: Αστικοί σιδηρόδρομοι, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία.
Περιγραφή ανάθεσης: CPV 22440000-6]-Επιταγές. Προμήθεια και έκδοση διατακτικών συνολικής αξίας έως
τρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (390.000,00€). Η ισχύς των διατακτικών θα είναι κατ’ ελάχιστον για ένα (1)
έτος και το εκτιμώμενο πλήθος τους ανέρχεται σε περίπου 25.000 τεμάχια, εκάστης αξίας του 1€, 2€, .. 10€ και
20€. Ο τελικός αριθμός των διατακτικών, το ποσό καθώς και τα αναγραφόμενα σε αυτές, θα καθοριστεί από την
Ο.ΣΥ. Α.Ε. κατά την κατακύρωση, σε συνεργασία με τον ανάδοχο. Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 390.000,00€. Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα διατακτικών κατά ποσοστό στα εκατό σύμφωνα
πάντοτε με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). Το συγκεκριμένο δικαίωμα ασκείται εφόσον
το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται κατά
μέγιστο σε τέσσερις (4) μήνες. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη
μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση, όπως θα προκύπτει από την υποβολή της στο ΕΣΗΔΗΣ και τη συνημμένη
οικονομική του προσφορά.
Δυνατότητα προσφοράς για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών: Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης: Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται κατά μέγιστο σε τέσσερις (4) μήνες.
Λήψη του τεύχους του διαγωνισμού: Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα
διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή: www.promitheus.gov.gr και www.osy.gr.
Ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων-Διευκρινίσεις: Αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη.
Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα
14.00 μ.μ.
Ταχυδρομική διεύθυνση κατάθεσης εγγράφων: Ο.ΣΥ. Α.Ε., Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, 18233, Κεντρική
Γραμματεία, Ισόγειο, Γραφείο 9.
Γλώσσα: Αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
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Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα
11:00π.μ.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού προϋπολογισμού.
Πληρωμή Τιμήματος: Αναφέρεται αναλυτικά στη Διακήρυξη.
Νομική μορφή οικονομικού φορέα: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
Κριτήρια επιλογής: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής
Χρόνος ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος: 180 ημερών/ 6 μήνες από την επόμενη ημέρα της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Τυχόν ενστάσεις/προσφυγές κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού: Αναφέρονται στη διακήρυξη.
Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VASILEIOS TRAFALIS
Ημερομηνία: 2020.09.14 11:13:52 EEST
Αιτία:
Διευθυντής Προμηθειών

Στέφανος Αγιάσογλου
Διευθύνων Σύμβουλος
Για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη Τμήματος Κεντρικής
Γραμματείας

Αικατερίνη Πουραΐμη
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