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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕO ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση
:
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Ταχ.Κώδικας
:
101 91 – Παπάγος
Πληροφορίες
:
Αγλ. Σκρουμπή
Τηλέφωνο
:
210-6508229
Email
:
a.skroumpi@yme.gov.gr

Παπάγος, 08 Μαΐου 2019
Αριθμ. Πρωτ. 36278/2905

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Ανανέωση Στόλου
Αστικών Λεωφορείων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την
προμήθεια αστικών λεωφορείων, με νέα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα, συνολικής δαπάνης
461.094.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, με τα κάτωθι στοιχεία:
Επωνυμία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Δ3)

Ταχυδρομική Διεύθυνση

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΝΤΕ

Πόλη

ΠΑΠΑΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κώδικας

101 91

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL 30

Τηλέφωνο

210-6508917, 210-6508229, 210-6508320

Φαξ

2106508392

Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο

www.yme.gr

(URL)
Προϋπ/σμός χωρίς Φ.Π.Α.

371.850.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%

89.244.000,00 €

Συνολικός Προϋπ/σμός

461.094.000,00 €
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Κριτήριο Κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με
βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, ανά τμήμα.
Αντικείμενο

της

Σύμβασης,

όπως

αυτό

εκτενέστερα

περιγράφεται στις «Τεχνικές Προδιαγραφές» και στα λοιπά
τεύχη

του

Διαγωνισμού,

είναι

η

προμήθεια

Αστικών

Λεωφορείων διαφορετικών τεχνολογιών για τις μείζονες
περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, η προμήθεια
παρελκομένων

(φορτιστών

βραδείας

φόρτισης

και

ταχυφορτιστών) αυτών και η συντήρηση – επισκευή των
αστικών λεωφορείων και των παρελκομένων τους.
Αναλυτικότερα:
➢ Προμήθεια

100

πετρελαιοκίνητων

αρθρωτών

αστικών

λεωφορείων 18m, κατηγορίας EURO VI (Τμήμα 1 της
σύμβασης)
➢ 200 απλών αστικών λεωφορείων συμπιεσμένου φυσικού
αερίου 12 m (CNG), με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 130,
ήτοι, σύνολο 330 (Τμήμα 2 της σύμβασης)
Συνοπτική
προμήθειας

περιγραφή

της ➢ 190 απλών ηλεκτρικών αστικών λεωφορείων 12m, με
δικαίωμα προαίρεσης άλλων 130, ήτοι, σύνολο 320
(Τμήμα 3 της σύμβασης).
➢ Προμήθεια παρελκόμενων, ήτοι 190 σταθερών φορτιστών
βραδείας φόρτισης, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 130,
ήτοι, σύνολο 320, 13 κινητών φορτιστών βραδείας
φόρτισης, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 9, ήτοι, σύνολο
22 και 19 ταχυφορτιστών, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων
13, ήτοι, σύνολο 32, για τα ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία
(εντάσσεται στο Τμήμα 3 της Σύμβασης και αφορά στα
ηλεκτρικά λεωφορεία).
➢ Εκπόνηση όλων των μελετών και σχεδίων που απαιτούνται
από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, καθώς των
τελικών

σχεδίων

κατασκευής

των

λεωφορείων

«ως

κατασκευάσθη» (as built) (αφορά σε όλα τα Τμήματα της
Σύμβασης).
➢ Προμήθεια όλων των εγχειριδίων, των τεχνικών εγγράφων
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και των εικονογραφημένων καταλόγων εξαρτημάτων που
είναι

απαραίτητα

για

την

εκπαίδευση

οδηγών,

την

λειτουργία, την συντήρηση, την γενική επισκευή, την
ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών και την επισκευή των
οχημάτων και των φορτιστών (αφορά στο Τμήμα 3), καθώς
και του βιβλίου «ιστορικού» του κάθε οχήματος (αφορά σε
όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ της Σύμβασης).
➢ Παροχή

υπηρεσιών

εκτέλεσης

δοκιμών,

επαλήθευσης

επιδόσεων και θέσης σε λειτουργία στο δίκτυο, στις οποίες
ο Ανάδοχος θα αποδείξει τη δυνατότητα της Προμήθειας να
τηρεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές (αφορά σε όλα τα
Τμήματα της Σύμβασης).
➢ Παροχή εκπαίδευσης στο κατάλληλο προσωπικό των
Φορέων Λειτουργίας των λεωφορείων σε Αττική και
Θεσσαλονίκη, ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη εξοικείωση
με το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την ανίχνευση βλαβών
των οχημάτων και των παρελκόμενων αυτών (αφορά σε
όλα τα Τμήματα της Σύμβασης).
➢ Συντήρηση και επισκευή των αστικών λεωφορείων όλων
των τύπων και των παρελκομένων τους, για χρονικό
διάστημα 15 ημερολογιακών ετών από την οριστική
παραλαβή

του

κάθε

λεωφορείου

ή/και

του

κάθε

παρελκομένου (αφορά όλα τα Τμήματα της Σύμβασης για
τα λεωφορεία, το Τμήμα 3 για τα παρελκόμενα).
34121100-2: Λεωφορείων δημόσιων συγκοινωνιών
34121200-3: Αρθρωτά λεωφορεία
CPV

34144910-0: Ηλεκτρικά λεωφορεία
50113000-0: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
λεωφορείων

Διάρκεια Σύμβασης

17 ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης
Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του

Χρηματοδότηση

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΕ 2019ΣΕ38000000
της ΣΑΕ 380).
Δεν υφίσταται ανάληψη νομικών δεσμεύσεων μέχρι την
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οριστική ένταξη του έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της
Π.Π. 2014-2020.
Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν:
α) 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375 του v. 4412/2016.
β) 0,06%

υπέρ

της

Αρχής

Εξέτασης

Προδικαστικών

Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 350 του v.
4412/2016.
γ)

0,02% υπέρ Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6
του ν. 4412/2016.

Κρατήσεις

Οι

ως

άνω

κρατήσεις

υπόκεινται

περαιτέρω

σε

παρακράτηση χαρτοσήμου 3% σύμφωνα με τα άρθρα 12
και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και επιπλέον σε
εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% του
χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
την υπ’ αριθ. 1191/14-3-2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969).
δ) Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του
ν.4172/2013 (Α΄ 167) όπως ισχύει
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς
Κανόνες δημοσιότητας

τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr
και

β)

στο

Κεντρικό

Ηλεκτρονικό

Μητρώο

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) www.eprocurement.gov.gr.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΜΑΚΡΗ

Δημοσίων
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Α. Κουτσονίκας
3. Α. Σκρουμπή

