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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΟΣΥ Α.Ε. ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Αριθμός ταυτοποίησης: EL30
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6
Πόλη: ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: GR 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dieuthpromitheion@osy.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2104270722
Φαξ:  +30 2104907861
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.osy.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
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.6) Κύρια δραστηριότητα
Μεταφορές με αστικούς σιδηροδρόμους, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Μειοδοτικός Δημόσιος Διαγωνισμός προμήθειας 3.500τμχ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 275/70R 22.5» για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (ΔΙΑΚ.23/2022)
Αριθμός αναφοράς: 23/2022

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34352200 Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 3.500 ελαστικών επισώτρων 275/70 R 22.5 για την κάλυψη των 
αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Προσφορές 
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υποβάλλονται είτε για το σύνολο της ποσότητας είτε για μέρος αυτής, με ελάχιστη ποσότητα τα 1.400 τεμάχια 
ελαστικών επισώτρων. Το υπό προμήθεια είδος δύναται να ανατεθεί σε περισσότερους του ενός αναδόχους, 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή) ανά μονάδα, εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 980.000€ (εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων 
ευρώ), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, (ήτοι 3.500 τεμάχια x 280,00€= 980.000,00€). Στην εκτιμώμενη 
αξία (980.000,00€) συμπεριλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 15% σε περίπτωση ρητά καθορισμένης 
επαύξησης του φυσικού αντικειμένου. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον/στους προμηθευτές που θα 
προσφέρουν τη/τις χαμηλότερη/ες προσφορά/ές όπως θα προκύπτει από την υποβολή τους στο ΕΣΗΔΗΣ.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 980 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34352200 Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Παρνασσού 6, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233, Νομός Αττικής

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 3.500 ελαστικών επισώτρων 275/70 R 22.5 για την κάλυψη των 
αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Η μορφή των ζητουμένων υλικών θα είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της διακήρυξης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
παραδώσει τα ελαστικά τμηματικά, ήτοι το 20% της συνολικής προσφερόμενης ποσότητας εντός δύο (2) 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και την υπόλοιπη προσφερόμενη ποσότητα σε ισόποσες μηνιαίες 
παραδόσεις, έως την λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) : [34352200-1]-Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων.
Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της ποσότητας είτε για μέρος αυτής, με ελάχιστη ποσότητα τα 
1.400 τεμάχια ελαστικών επισώτρων.
Το υπό προμήθεια είδος δύναται να ανατεθεί σε περισσότερους του ενός αναδόχους, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή) ανά μονάδα, εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 980.000€ (εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων 
ευρώ), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, (ήτοι 3.500 τεμάχια x 280,00€= 980.000,00€).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό του 1.215.200,00€ 
[ήτοι 980.000,00€ + 235.200,00€ (24% Φ.Π.Α.)= 1.215.200,00€]
Στην ως άνω εκτιμώμενη αξία (980.000,00€) συμπεριλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 15% σε περίπτωση 
ρητά καθορισμένης επαύξησης του φυσικού αντικειμένου.
Στη σύμβαση περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης, με μονομερή δήλωση του Αναθέτοντος Φορέα ως 
αναλύθηκε ανωτέρω, έως 15% στην περίπτωση κατακύρωσης μεγαλύτε¬ρης ποσότητας, καθώς επίσης και 
δικαίωμα περιορισμού έως 50% στην περίπτωση κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας. Το συγκεκριμένο 
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δικαίωμα δύναται να ασκηθεί καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης εφόσον το κατακυρωθέν ποσό δεν 
ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), και συγκεκριμένα βάσει της τιμής μονάδος ανά προσφερόμενο 
ελαστικό επίσωτρο.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον/στους προμηθευτές που θα προσφέρουν τη/τις χαμηλότερη/ες 
προσφορά/ές έτσι όπως θα προκύπτει από την υποβολή τους στο ΕΣΗΔΗΣ.
Επιπλέον, για την ανάθεση της σύμβασης, θα χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός με βάση την τιμή.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 980 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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:
Στη σύμβαση περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης, με μονομερή δήλωση του Αναθέτοντος Φορέα έως 15% 
στην περίπτωση κατακύρωσης μεγαλύτε¬ρης ποσότητας, καθώς επίσης και δικαίωμα περιορισμού έως 50% 
στην περίπτωση κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας. Το συγκεκριμένο δικαίωμα δύναται να ασκηθεί καθ’ όλη 
την διάρκεια ισχύος της σύμβασης εφόσον το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

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
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 15 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.Ο Αναθέτων Φορέας θα απαντήσει συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα 
ζητηθούν εμπρόθεσμα το αργότερο 6 μέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ.

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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
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τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα 
πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

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.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί, 
τουλάχιστον, στο 2% της εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης (άνευ Φ.Π.Α) της ελάχιστης απαιτούμενης 
προσφερόμενης ποσότητας (1.400 τεμάχια) ελαστικών επισώτρων.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την πρώτη τμηματική παράδοση του είδους, να καταθέσει αντίστοιχη εγγυητική 
επιστολή καλής λειτουργίας για όλα τα μέρη του αντικειμένου της προμήθειας, εκ ποσοστού ίσου με το 2% της 
συμβατικής αξίας αυτών (χωρίς ΦΠΑ), με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ο.ΣΥ. Α.Ε. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022 και 2023 του Φορέα, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7695/09.06.2022 (ΑΔΑ ΩΣΘ8ΟΚΩ0-90Ι) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται στον ανάδοχο 75 έως 85 ημέρες από την τελευταία ημέρα του μήνα 
έκδοσης του τιμολογίου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα 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.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
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Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
(2) παραδεκτές προσφορές, ο Αναθέτων Φορέας θα προσφύγει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τη μορφή 
επαναλαμβανόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, με βήμα βελτίωσης της προσφοράς κάθε συμμετέχοντος να 
αφορά την προσφερθείσα τιμή και να μειώνει την τελευταία αποδεκτή προσφορά του τουλάχιστον κατά ποσοστό 
0,5%.

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: 29/07/2022
Τοπική ώρα: 11:00

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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/08/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, Αθήνα
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 11257
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 213-2124700
Φαξ:  +30 213-2124777
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eaadhsy.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου
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Επίσημη επωνυμία: Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6
Πόλη: ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tmefodiasmou1@osy.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2104270722
Φαξ:  +30 2104907861
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.osy.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και βάσει της κείμενης νομόθεσίας.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, Αθήνα
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 11257
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 213-2124700
Φαξ:  +30 213-2124777
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eaadhsy.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/06/2022

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Υπογραφή:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΑΦΑΛΗΣ
Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 051744965
Ημ. Υπογραφής: 28/06/2022 07:47:35

Κωδικός εγγράφου: b8mnK1TZxNwAzh1dxVtxAA Σελίδα: 7/7
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