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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χαϊδαρίου
Αριθμός ταυτοποίησης: 6313
Ταχ. διεύθυνση: ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 138 & ΕΠΑΥΛΕΩΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - 2ος ΟΡ
Πόλη: ΧΑΙΔΑΡΙ
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 12461
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mageiria@haidari.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132047330
Φαξ:  +30 2105323635
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.haidari.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.promitheus.gov.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 στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Αριθμός αναφοράς: 14/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34100000 Αυτοκίνητα οχήματα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η σύμβαση είναι χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις 
Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους». Αντικείμενο της σύμβασης είναι τα πιο κάτω τμήματα: Τμήμα 1: Η Προμήθεια 
δυο (2) μικρών ηλεκτρικών φορτηγών ανοικτών ανατρεπόμενων, Τμήμα 2: Η Προμήθεια δυο (2) ηλεκτρικών 
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ΙΧ, Τμήμα 3: Η Προμήθεια δυο (2) ηλεκτρικών σαρώθρων 1m3, Τμήμα 4: Η Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρικών 
λεωφορείων, Τμήμα 5: Η Προμήθεια και Εγκατάσταση των συνοδών Σταθμών Φόρτισης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 835 012.79 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 5

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια δυο (2) μικρών ηλεκτρικών φορτηγών ανοικτών ανατρεπόμενων
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144900 Ηλεκτρικά οχήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Χαϊδαρίου, Δ/νσης Καθαριότητας & Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ρίμινι & Ν. Φλούντζη, Τ.Κ. 
12461

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το υπό προμήθεια τετράκυκλο ηλεκτροκίνητο όχημα (πλαίσιο και υπερκατασκευή) με ανοικτού τύπου καρότσα 
και ανατροπή, θα είναι καινούργιας κατασκευής και αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, από το τελευταίο 
μοντέλο της αντίστοιχης σειράς. Θα είναι κατάλληλο για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας. (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 87 583.33 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για Το ΤΜΗΜΑ για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

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
Η σύμβαση είναι χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις 
Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», με βάση την υπ. αρ. 9612/22-10-2021 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 
ΩΦΟ546ΜΤΛ6-8ΗΡ).Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην 
αριθμ 14/27-04-2021 Μελέτη.
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια δυο (2) ηλεκτρικών ΙΧ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144900 Ηλεκτρικά οχήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Χαϊδαρίου, Δ/νσης Καθαριότητας & Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ρίμινι & Ν. Φλούντζη, Τ.Κ. 
12461

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Από τα προσφερόμενα στην αγορά μεταφορικά μέσα, έχει επιλεχτεί το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο που έχει πάρα 
πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η επιλογή του ηλεκτροκινήτου αυτοκινήτου έναντι των συμβατικών έγινε με γνώμονα την οικονομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος. (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 102 730.66 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για Το ΤΜΗΜΑ για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

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
Η σύμβαση είναι χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις 
Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», με βάση την υπ. αρ. 9612/22-10-2021 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 
ΩΦΟ546ΜΤΛ6-8ΗΡ).Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην 
αριθμ 14/27-04-2021 Μελέτη.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια δυο (2) ηλεκτρικών σαρώθρων 1m3
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144900 Ηλεκτρικά οχήματα
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Χαϊδαρίου, Δ/νσης Καθαριότητας & Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ρίμινι & Ν. Φλούντζη, Τ.Κ. 
12461

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το προς προμήθεια καινούριο αναρροφητικό σάρωθρο θα είναι προηγμένης τεχνολογίας, γνωστού και εύφημου 
οίκου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απολύτως καινούριο και 
πρόσφατης παραγωγής. Θα κινείται και θα λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια αποθηκευμένη στις μπαταρίες του, 
ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αθόρυβο, προκειμένου να λειτουργεί στο κέντρο της πόλης, ακόμα 
και σε ώρες κοινής ησυχίας.
Η προηγμένη τεχνολογία, του προς προμήθεια σαρώθρου, θα πρέπει μεταξύ άλλων να διασφαλίζει 
αποτελεσματικό έργο σάρωσης με τον καλύτερο δυνατό περιορισμό κόστους αναλώσιμων σε ψήκτρες 
σάρωσης, φίλτρα κτλ. Το προς προμήθεια αναρροφητικό σάρωθρο προορίζεται να καλύψει τις απαιτήσεις 
σαρωτικού έργου πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ακόμη και σε στενούς 
δρόμους.Τοσάρωθροθαπρέπεινασαρώνειπολύαποτελεσματικάσχετικάομαλές επιφάνειες με χαρτιά, φύλλα 
δέντρων, συσκευασίες αναψυκτικών χάρτινες/ αλουμινίου/ πλαστικές, χώμα και εν γένει ελαφρά απορρίμματα 
πεζών και να λειτουργεί, επί ποινή αποκλεισμού, με σύστημα αναρροφητικής σάρωσης και μόνο. Η σάρωση θα 
επιτυγχάνεται με δύο περιστρεφόμενες βούρτσες στο εμπρόσθιο μέρος του, το δε πλάτος σάρωσης θα πρέπει 
να είναι μεταβλητό και τουλάχιστον έως 2200 mm. (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 361 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για Το ΤΜΗΜΑ για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

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
Η σύμβαση είναι χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις 
Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», με βάση την υπ. αρ. 9612/22-10-2021 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 
ΩΦΟ546ΜΤΛ6-8ΗΡ).Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην 
αριθμ 14/27-04-2021 Μελέτη.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
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Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρικών λεωφορείων
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144910 Ηλεκτρικά λεωφορεία

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Χαϊδαρίου, Δ/νσης Καθαριότητας & Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ρίμινι & Ν. Φλούντζη, Τ.Κ. 
12461

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το κάθε λεωφορείο θα διαθέτει τουλάχιστον 20 καθίσματα, οριοθετημένο χώρο για έναν επιβάτη με αμαξίδιο 
και το κάθισμα του οδηγού ,με τον εξοπλισμό του. Η συνολική χωρητικότητα θα είναι άνω των πενήντα (50) 
επιβατών (καθήμενων και όρθιων) όταν θα υπάρχει και επιβάτης με αμαξίδιο ΑΜΕΑ. Το μέγιστο µήκος θα είναι 
έως 9μ και το μέγιστο πλάτος έως 2,4μ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας του ∆ήµου. Θα 
αξιολογηθεί επιπλέον η μεγαλύτερη χωρητικότητα επιβατών .
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά.Το λεωφορείο θα είναι αστικού τύπου, ενιαίας κατασκευής, αυτοφερόµενου 
πλαισίου χαμηλού δαπέδου (μέγιστο ύψος από το έδαφος 35 cm) χωρίς σκαλοπάτια σε όλες τις πόρτες και 
στην περιοχή των όρθιων επιβατών εισόδου και εξόδου επιβατών, και θα διαθέτει Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου 
σύμφωνα µε τις νεότερες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (να κατατεθεί Απόσπασμα Πιστοποιητικό Έγκρισης 
Τύπου).
Το υπό προμήθεια λεωφορείο θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής . Το όχημα θα 
παραδοθεί στον Φορέα µε πινακίδες κυκλοφορίας. (ΤΕΜΑΧΙΑ 3)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 260 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 11
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για Το ΤΜΗΜΑ για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

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
Η σύμβαση είναι χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις 
Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», με βάση την υπ. αρ. 9612/22-10-2021 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 
ΩΦΟ546ΜΤΛ6-8ΗΡ).Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην 
αριθμ 14/27-04-2021 Μελέτη.
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια και Εγκατάσταση των συνοδών Σταθμών Φόρτισης
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31158000 Φορτιστές

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Χαϊδαρίου, Δ/νσης Καθαριότητας & Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ρίμινι & Ν. Φλούντζη, Τ.Κ. 
12461

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι απαραίτητοι σταθμοί φόρτισης για τα υπό προμήθεια οχήματα.
Για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων θα χρειαστούν τέσσερις (4) διπλοί Σταθμοί Φόρτισης, στρατηγικά 
τοποθετημένοι ώστε να καλύπτουν τόσο τα συνήθη σημεία στάθμευσης των οχημάτων σαν ελάχιστη απαίτηση 
όσο και πιθανώς σημεία τα οποία θα επισκέπτονται συχνά με εκτιμώμενο χρόνο στάθμευσης κατ’ ελάχιστον μία 
(1) ώρα, ώστε να έχει νόημα η φόρτιση.
Οι Σταθμοί Φόρτισης θα πρέπει να είναι εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), δεδομένης και της δυνατότητας 
φόρτισης κατά τη νυκτερινή στάθμευση χωρίς πίεση χρόνου, έτσι ώστε τα οχήματα να είναι καθημερινά πλήρως 
φορτισμένα ει δυνατόν και συνεπώς διαθέσιμα σε συνεχή βάση.
Οι Σταθμοί Φόρτισης θα πρέπει να είναι ισχύος 2 Χ 22kW (3Φ 32Α), ήτοι με 2 ρευματοδότες ανά σταθμό, 
δίνοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης δύο οχημάτων.
Συνίσταται η δυνατότητα παροχής της μέγιστης ισχύος ρευματοδότη AC στα 22kW, ώστε να είναι εφικτή η 
δυνατότητα εξυπηρέτησης (φόρτισης) στο βέλτιστο βαθμό κάθε είδους ηλεκτρικού οχήματος, από υβριδικό 
όχημα με πιο περιορισμένες ανάγκες έως τα μεγάλα ηλεκτρικά σάρωθρα ή ένα εξελιγμένο αμιγώς ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο με on board charger οχήματος 22kW.
Δεδομένης της πιθανής εγκατάστασης σε εξωτερικό χώρο, θα πρέπει να προβλεφθούν και κλειδιά ασφαλείας 
για τους ρευματοδότες, ώστε να αποκλείεται πλήρως η πρόσβαση/φόρτιση όποτε επιλέξει η αρμόδια Υπηρεσία.
Οι Σταθμοί Φόρτισης θα πρέπει να είναι επιδαπέδιοι, με δική τους ενσωματωμένη βάση και με ειδικό φωτισμό 
κορυφής, έτσι ώστε να είναι εύκολα διακριτοί για λόγους ασφαλείας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 23 698.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για Το ΤΜΗΜΑ για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση είναι χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις 
Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», με βάση την υπ. αρ. 9612/22-10-2021 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 
ΩΦΟ546ΜΤΛ6-8ΗΡ).Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην 
αριθμ 14/27-04-2021 Μελέτη.

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 
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 ή κοινοπραξίας, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

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.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Οι όροι που ορίζονται στην Διακήρυξη και την υπ. αρ. 14/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

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: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
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Ημερομηνία: 09/09/2022
Τοπική ώρα: 15:00

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: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 16/09/2022
Τοπική ώρα: 15:00
Τόπος:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
16/09/2022 και ώρα 15:00
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 
ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που 
πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή 
να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 
ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι 
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας 
παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά ανά ΟΜΑΔΑ τμήματος συμμετοχής με βάση τη βέλτιστη
σχέση ποιότητας - τιμής είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ για την ΟΜΑΔΑ 
τμήματος συμμετοχής. Ισοδύναμες θεωρούνται οι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 
προσφορές που κατά την αξιολόγηση δίνουν για ΟΜΑΔΑ τμήματος συμμετοχής το αυτό αποτέλεσμα. Σε 
περίπτωση ισοδυναμίας (ως προς το λόγο σύγκρισης λ) περισσότερων (από δύο και πάνω) προσφορών για 
ΟΜΑΔΑ τμήματος συμμετοχής του διαγωνισμού, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής 
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Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς της ΟΜΑΔΑΣ του τμήματος και προκρίνεται η προσφορά με την 
μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς για την ΟΜΑΔΑ.
Σε περίπτωση ισοδυναμίας και στην Συνολική Βαθμολογία σε ΟΜΑΔΑ τμήματος συμμετοχής της Τεχνικής 
Προσφοράς, ο υποψήφιος Ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση.
Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον υπάρξει ασυμβατότητα να βαθμολογηθούν μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ οι τεχνικές προσφορές των ειδών των ΟΜΑΔΩΝ των τμημάτων, υπερισχύουν σε 
κάθε περίπτωση τα έντυπα πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού και αυτά θα ληφθούν υπόψη μέχρι την 
κατακύρωση αλλά και ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ανεξαρτήτως αποτελέσματος που προκύπτει μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεφ. Θηβών 196-198
Πόλη: Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 
6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

mailto:president@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χαϊδαρίου
Ταχ. διεύθυνση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως
Πόλη: Χαϊδάρι
Ταχ. κωδικός: 12461
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mageiria@haidari.gr 
Τηλέφωνο:  +301 2132047330
Φαξ:  +301 2105323635
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.haidari.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/08/2022

mailto:mageiria@haidari.gr
http://www.haidari.gr



