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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Υπηρεσίες
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 Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών τοποθέτησης
αντιμικροβιακών φύλλων χαλκού στις κοινόχρηστες επιφάνειες αφής των οχημάτων της ΟΣΥ (ΔΙΑΚ.32/2022)
Αριθμός αναφοράς: 32/2022

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης – επένδυσης, επί των κοινόχρηστων
επιφανειών αφής των οχημάτων της Εταιρείας, αντιμικροβιακών φύλλων και συναφών προϊόντων χαλκού,
συνολικής αξίας εννιακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (952.500,00) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 952 500.00 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
14715000 Χαλκός

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Νομός Αττικής/Ελλάδα

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ειδικότερα, το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης περιλαμβάνει τις υπηρεσίες τοποθέτησης – επένδυσης
επί των κοινόχρηστων επιφανειών αφής χιλίων πεντακοσίων (1.500) αστικών λεωφορείων της Εταιρείας,
αντιμικροβιακών φύλλων χαλκού, και ειδικότερα φύλλων, διάφανων φίλμ και θερμοσυστελλόμενων σωληνων
(tubes), αναλόγως της επιφάνειας που θα επενδυθεί.
Τα ως άνω αντιμικροβιακά προϊόντα χαλκού (φύλλα, tubes και φίλμ) θα έχουν διαστάσεις κατάλληλες προς
επένδυση όλων των κοινόχρηστων επιφανειών αφής εκάστου οχήματος, τα οποία θα προμηθευθεί ο πάροχος
των υπηρεσιών, θα τοποθετηθούν στα οχήματα της Εταιρείας, ως μέσο για την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή
της διασποράς των ιών και των παθογόνων βακτηρίων που παρουσιάζουν διασπορά μέσω της αφής,
συμπεριλαμβανομένου του ιού COVID-19, για τον έλεγχο των λοιμώξεων.
Τα σημεία τοποθέτησης των αντιμικροβιακών προϊόντων – φύλλων χαλκού επί των οχημάτων είναι:
(α) χειρολαβές θυρών
(β) χειρολαβές καθισμάτων
(γ) κουπαστές
(δ) χειρολαβές ορθίων
(ε) μπάρες ορθίων
(στ) περιμετρικές μπάρες.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει και να επενδύσει τις επιφάνειες αφής, αυτές που ειδικότερα θα
του υποδεικνύει η αρμόδια Υπηρεσία, με αντιμικροβιακά φύλλα καθαρού χαλκού διαφόρων διαστάσεων, με
αντιμικροβιακά διάφανα φίλμ καθαρού χαλκού , ή και με αντιμικροβιακούς θερμοσυστελλόμενους σωλήνες
(tubes) καθαρού χαλκού.
Η επιλογή της ποσότητας όπως και των προϊόντων για την κατάλληλη, προσήκουσα και εύχρηστη επένδυση
των επιφανειών είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικώς βάσει τιμής.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή
συνολικώς, όπως θα προκύπτει από την υποβολή της στο ΕΣΗΔΗΣ και τη συνημμένη οικονομική του
προσφορά.
Αναλυτική περιγραφή των ειδικών όρων της σύμβασης δίδεται στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης.
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II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 952 500.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
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 ρήτρα αναθεώρησης της ποσότητας (δικαίωμα προαίρεσης), σύμφωνα με το
άρθρο 337 (παρ. 1 περ. α’) του ν. 4412/2016, με μονομερή δήλωση του Αναθέτοντος Φορέα, έως 15% για την
προσαύξηση της ποσότητας, καθώς επίσης και δικαίωμα περιορισμού έως 50% για μείωση της ποσότητας,
πάντοτε εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Τα άνω δικαιώματα δύναται να ασκηθούν από την Εταιρεία
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.

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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών.
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
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 οικείο Επιμελητήριο.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις, να καλύπτονται 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
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Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.6)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί στο 2% του αθροίσματος του συνολικού προϋπολογισμού μη
συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης ποσού 19.050,00€ (Δεκαεννέα
χιλιάδες πενήντα ευρώ).
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 ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

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 Αναλυτική περιγραφή για τους όρους χρηματοδότησης και πληρωμής δίδεται στην Διακήρυξη.

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: 22/12/2022
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: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 28/12/2022
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
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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
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:
17/11/2022

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου
Υπογραφή:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΑΦΑΛΗΣ
Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου

Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό

ΑΦΜ: 051744965

στο docs.gov.gr/validate
Κωδικός εγγράφου: 48uBHx3NHnHClNRaFDJrIw

Ημ. Υπογραφής: 17/11/2022 13:52:38
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