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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:
Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργικής Μίσθωσης (Leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών, πέντε (5) βαρέων οχημάτων - 
Διακ. 21/2022
Αριθμός αναφοράς: 21/2022

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
66114000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η πενταετής παροχή υπηρεσιών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) πέντε 
(5) βαρέων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης της ΟΣΥ ΑΕ., ως 
εξής:
Α. ΦΟΡΤΩΤΗΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (1 ΟΧΗΜΑ)
Β. ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ (1 ΟΧΗΜΑ)
Γ. ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΚΤΑ 4X2 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ (3 ΟΧΗΜΑΤΑ)

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 755 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 3
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα 
τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το ένα (1) τμήμα της παρούσας σύμβασης είτε 
για περισσότερα τμήματα για το σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας ανά τμήμα.
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα είναι τρεις (3).

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΦΟΡΤΩΤΗΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (1 ΟΧΗΜΑ)
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34142000 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το προς μίσθωση μηχάνημα-όχημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής το οποίο 
θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο ίδιο με το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο, 
γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδομένων στην 
Ελληνική αγορά.
Η λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι υδραυλικές για αυτό η απαίτηση υδραυλικής 
ισχύος-πίεσης, θα είναι κατά προτίμηση η πλέον ισχυρή.
Το πλαίσιο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου και θα έχει μόνιμα 
τοποθετημένους μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος, με 
ενσωματωμένο πλαίσιο ποδαρικών στηρίξεως (απαιτείται η προσκόμιση σχεδίου πλασίου).
Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος με πλήρη εξάρτηση θα πρέπει να είναι περίπου 8 tn καθώς θα πρέπει 
να επιχειρεί και σε χώρους με διαμορφωμένα εδάφη (πλατείες, πάρκα, κλπ) έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
καταπόνηση ή φθορά τους.
Το μηχάνημα προορίζεται και για χρήση μέσα σε κατοικημένες περιοχές και για αυτό το λόγο οι διαστάσεις του 
θα είναι περίπου:
• Μήκος σε θέση πορείας έως 5,70μ.
• Ύψος μπούμας μαζεμένης σε θέση πορείας έως 3,5μ.
• Πλάτος με τον κάδο φόρτωσης έως 2,35μ.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

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

Κωδικός εγγράφου: Xvgn6xqZYsmjwVQOgkCDKg Σελίδα: 3/9



3 / 8

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 150 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
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:
Επιπλέον, στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται 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 μεγαλύτερης ποσότητας, καθώς επίσης και 
δικαίωμα περιορισμού έως 50% στην περίπτωση κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ (1 ΟΧΗΜΑ)
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34142000 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το προς μίσθωση φορτηγό, θα είναι πετρελαιοκίνητο με κίνηση στους τέσσερεις τροχούς, καινούργιο και 
αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής.
Το φορτηγό θα είναι 4X4 με μέγιστο μικτός βάρος έως 10tn εξοπλισμένο με αλατοδιανομέα και λεπίδα 
αποχιονισμού, για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Θα πρέπει να είναι επώνυμο, να κυκλοφορεί ευρέως στην Ελληνική αγορά, όπως και να υπάρχει τεχνική 
υποστήριξη, εγκαταστάσεις και αποθήκες ανταλλακτικών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 350 000.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
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:
Επιπλέον, στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται 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 μεγαλύτερης ποσότητας, καθώς επίσης και 
δικαίωμα περιορισμού έως 50% στην περίπτωση κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΦΟΡΤΗΓΑ ANOIKTA ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ (3 ΟΧΗΜΑΤΑ)
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34142000 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Τα προς μίσθωση τρία (3) φορτηγά θα είναι τύπου 4x2 με γερανό και αρπάγη, για την κάλυψη των αναγκών της 
Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Το πλαίσιο θα είναι κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, κατάλληλο για κατασκευή 
ανατρεπόμενης καρότσας, σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα αποτελείται από διαμήκεις 
δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για 
φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός 
και θα είναι τύπου 4x2.
Θα είναι χρώματος Λευκού ή αποχρώσεων αυτού, θα φέρει περιμετρική κίτρινη ανακλαστική λωρίδα πλάτους 
100mm (χιλιοστών) με αναγραφή και στις δύο (2) πλευρές του οχήματος, του ονόματος και λογότυπου της 
Ο.Σ.Υ. Α.Ε..
Θα εξοπλίζεται με πετρελαιοκινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή νεότερο και θα πρέπει να 
είναι επώνυμο, να κυκλοφορεί ευρέως στην Ελληνική αγορά, όπως και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη, 
εγκαταστάσεις και αποθήκες ανταλλακτικών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 255 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
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:
Επιπλέον, στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται 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 μεγαλύτερης ποσότητας, καθώς επίσης και 
δικαίωμα περιορισμού έως 50% στην περίπτωση κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας.

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 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα 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. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, ο αναθέτων φορέας μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του 
εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με 
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
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 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Επαγγελματικό ή 
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

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου
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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, κατατίθενται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ και ΙΙΙ «Υποδείγματα 
Εγγυητικών Επιστολών», εγγυητικές επιστολές συμμετοχής οι οποίες αντιστοιχούν στο 2% της εκτιμώμενης 
προϋπολογισθείσας δαπάνης (πλέον Φ.Π.Α.) ανά τμήμα. 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 αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται 
τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία 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.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών κι εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
(2) παραδεκτές προσφορές, ο Αναθέτων Φορέας θα προσφύγει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τη μορφή 
επαναλαμβανόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας.
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά μόνο στις τιμές δεδομένου ότι η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει 
της τιμής, ανά τμήμα.

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: 02/02/2023
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: 07/02/2023
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
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VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Για κάθε ένα από τα προς ανάθεση Τμήματα της σύμβασης, ισχύουν οι ακόλουθες υποχρεώσεις τις οποίες 
αναλαμβάνει ο Ανάδοχος/-οι και περιλαμβάνονται στην Οικονομική Προσφορά:
1. Μεταφορά οχημάτων στην τοποθεσία της ΑΕ ΟΣΥ
2. Τέλη ταξινόμησης για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας,
3. Τέλη κυκλοφορίας (ετήσια τέλη χρήσης),
4. Ασφαλιστική κάλυψη οχήματος, που περιλαμβάνει ενδεικτικά:
* αστικές ευθύνες
* ζημιές προς τρίτους
* ασφάλεια πυρός και κλοπής
* προσωπική ασφάλεια οδηγού και συνοδηγού
* πυρκαγιά, συνέπεια τρομοκρατικών και κακόβουλων ενεργειών
* νομική προστασία
* οδική βοήθεια και φροντίδα ατυχήματος
5. Περιοδική συντήρηση όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή του κάθε οχήματος
6. Κατασταλτική συντήρηση του οχήματος
7. Αλλαγή ελαστικών στα 40.000 χλμ
8. Προϋπολογισμένα χλμ ετησίως 20.000 χλμ.

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
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

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου
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σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: Xvgn6xqZYsmjwVQOgkCDKg Σελίδα: 8/9

https://www.eaadhsy.gr
mailto:tmefodiasmou1@osy.gr


8 / 8

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:
22/12/2022

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: 24/12/2022 09:22:52
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