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ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                                                    1277/2017 

- Κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 327 του Βιβλίου ΙΙ, του Σμιματοσ Ι του  Ν. 

4412/ 2016 -«Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδηγίεσ 2014/ 24/ Ε.Ε. και 2014/ 25/ ΕΕ)»      - *Φφλλο 

Εφθμερίδασ Κυβερνιςεωσ 147/ 08.08.2016+  

Για τθν ανάλθψθ του ζργου 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΒΕΛΣΙΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ  

ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΛΟΤ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 

ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΑ 35 ΔΙΚΤΚΛΑ & 35 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ» 

 
Κριτιριο κατακφρωςθσ:  

Σθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά 
βάςει τιμισ και αξιολόγθςθσ τεχνικισ προςφοράσ βάςει κριτθρίων 

 
Προχπολογιςμόσ: € 54.000 Ευρϊ, χωρίσ Φ.Π.Α. 

                        

Διάρκεια ςφμβαςθσ ζργου: τζςςερισ (4) μινεσ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΚΛΗΗ Ε «ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ» 
 
1.- ΓΕΝΙΚΑ 
Η υπ’ αρικμοφσ Α.Φ.Μ. 099759170 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Γ.Ε.ΜΗ. 003854801000, 
Ε.Β.Ε.Α. 188720 και υπ’ αρικμοφσ μθτρϊων Ε.Ε.Τ.Τ. 01-200, Α.Δ.Α.Ε. 254/ 2010 
ανϊνυμοσ εταιρεία παροχισ πανελλαδικισ εμβζλειασ υπθρεςιϊν Ταχυμεταφοράσ 
εγγράφων & δεμάτων. (‘courier’)  
 
με την επωνυμία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.Τ.Α. Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Τ.Α. 
COURIER», κυγατρικι των «Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων Α.Ε.» 
 
εδρεφουςα ςτθν Ακινα και επί των λεωφόρου Βουλιαγμζνθσ αρ. 115 – 117 και οδοφ 
Ηλία Ηλιοφ, όπωσ νομίμωσ εκπροςωπείται, με την ιδιότητα του ‘αναθζτοντοσ φορζα’ 
δια του παρόντοσ εγγράφου, το οποίο δθμοςιεφει, κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ 
του άρθρου 296 Βιβλίου ΙΙ, Τμήματοσ ΙΙΙ του Ν. 4412/ 2016, εκδθλϊνει και περιγράφει 
το ενδιαφζρον τθσ για κατάρτιςθ ςφμβαςθσ με εξειδικευμζνο ‘οικονομικό φορζα’ –. 
 

2.- ΣΟΠΟ & ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν ςτα Γραφεία τθσ ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ  ΕΛΣΑ Α.Ε. 
ςτθν Ακινα (Λ. Βουλιαγμζνθσ 115-117 & Ηλία Ηλιοφ, 116 80 Ακινα, 1οσ όροφοσ, Δ/νςθ 
Οικονομικισ & Διοικθτικισ Λειτουργίασ), μζχρι τθν 01/08/2017, θμζρα  Σρίτθ και ϊρα 
10:00  
Οι εταιρείεσ, εφόςον το επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό, πρζπει μζχρι 
τθν παραπάνω οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα να κατακζςουν προςφορά ςε κλειςτό 
φάκελο, οπότε κα ξεκινιςει και θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. 
Κατά τθν αποςφράγιςθ επιτρζπεται να παραςτοφν μόνο δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνοι 
εκπρόςωποι των διαγωνιηομζνων. Οποιοςδιποτε τρίτοσ που δεν ζχει νόμιμθ 
εξουςιοδότθςθ αποκλείεται. 
 

3.- ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Ο διαγωνιςμόσ κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 τον οποίο θ 
Εταιρεία – ανακζτων φορζασ ακολουκεί ωσ αναπόςπαςτο τμιμα του κανονιςτικοφ 
πλαιςίου λειτουργίασ τθσ ςτα πλαίςια των Αρχϊν τησ «διαφάνειασ», τησ «ςυνετήσ 
διαχείριςησ» και τησ «εταιρικήσ κοινωνικήσ ευθφνησ». 
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4.- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: 
 Φυςικά ι νομικά πρόςωπα. 
 Κοινοπραξίεσ ι ενϊςεισ των ανωτζρω 
 ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 255 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) 

Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ εταιρειϊν, θ μετατροπι  αυτϊν  με  οριςμζνθ νομικι 
μορφι δεν απαιτείται ωσ προχπόκεςθ  για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 
Επιβάλλεται όμωσ θ ςφςταςθ τθσ επιλεγείςασ κοινοπραξίασ να ζχει επικυρωκεί με 
ςυμβολαιογραφικι πράξθ και όπωσ ορίηει ο νόμοσ, όταν κλθκεί για τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. Τα νομικά πρόςωπα κα πρζπει να δθλϊςουν τα ονόματα και τα 
επαγγελματικά προςόντα των ςτελεχϊν που κα είναι υπεφκυνα για τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν.  
Για λόγουσ εμπιςτευτικότθτασ των δεδομζνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, δεν 
επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςτο διαγ/ςμό επιχειριςεων που αςκοφν ανταγωνιςτικι 
προσ τθν ανακζτουςα αρχι δραςτθριότθτα. 
Επίςθσ δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςε: 
 υνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων 

επιχειριςεων όπωσ δίνεται από τθν παράγραφο 5 του άρκρου 42ε του 
Ν.2190/1920 «Περί Ανωνφμων Εταιριϊν» ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 96 
παρ.1 του ίδιου νόμου, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει 

 υνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων 
επιχειριςεων όπωσ δίνεται ςτθν ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ. 

 

5.- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Οι ενδιαφερόμενοι για τθν αξιολόγθςι τουσ οφείλουν  μαηί με τθν προςφορά τουσ να 
προςκομίςουν τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται αναλυτικά παρακάτω και 
ςυγκεκριμζνα:  

i) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό µε τθν 
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, κακϊσ και για κανζνα από τα 
αδικιματα του άρκρου 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 (Α’ 147) 
ii) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ ζκδοςθσ του 
τελευταίου εξαμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, 
εκκακάριςθ,  αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό  ςυμβιβαςμό, ι άλλθ ανάλογθ 
κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό  διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι  
ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.  
iii) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο 
να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που αφοροφν τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ 
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κατά τθν  θμερομθνία  διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.   
iv) Ριςτοποιθτικό του  οικείου Επιμελθτθρίου, µε το οποίο κα πιςτοποιείται θ 
εγγραφι  τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, ι βεβαίωςθ άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ από αρμόδια Δθμόςια Αρχι που κα ζχουν εκδοκεί το πολφ ςε ζξι (6) 
μινεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ.   
v) Ιςολογιςμοφσ των 3 τελευταίων ετϊν λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ι ςε 
περίπτωςθ που δεν ζχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν υπεφκυνθ διλωςθ 
ςυνοδευόμενθ από τισ φορολογικζσ δθλϊςεισ, από τα οποία προκφπτει ότι ο μζςοσ 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του υποψθφίου ανζρχεται κατϋ ελάχιςτον ςε ποςοςτό 
200% του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςθσ, χωρίσ τον αναλογοφντα Φ.Ρ.Α. Σε 
περίπτωςθ ‘Ζνωςθσ εταιρειϊν / Κοινοπραξίασ θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ 
μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ ‘Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ. 
vi) Διλωςθ με το απαςχολοφμενο προςωπικό τουσ και τθν ειδικότθτα αυτϊν από 
τθν οποία κα προκφπτει ότι το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό τθσ 
επιχείρθςθσ κατά τθν τελευταία τριετία δεν είναι μικρότερο από δζκα (10) άτομα. Σε 
περίπτωςθ ‘Ζνωςθσ εταιρειϊν / Κοινοπραξίασ θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ 
μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ ‘Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ. 
vii) Κατάλογο των κυριοτζρων παραδόςεων και υπθρεςιϊν που ζχουν παραςχεκεί 
από τον προςφζροντα κατά τα 3 τελευταία ζτθ και των αποδεκτϊν τουσ δθμοςίων ι 
ιδιωτικϊν φορζων, ςυνοδευόμενο από βεβαίωςθ εργοδότθ ςχετικι με τθν καλι 
εκτζλεςθ των παραδόςεων και υπθρεςιϊν. Ωσ ςυναφείσ παραδόςεισ και υπθρεςίεσ 
νοοφνται ςυμβάςεισ ςυναφοφσ αντικειμζνου με τθν εν κζματι ςφμβαςθ, 
προχπολογιςμοφ κατϋελάχιςτον ίςου με αυτιν και διάρκειασ τουλάχιςτον τεςςάρων 
(4) μθνϊν. Σε περίπτωςθ ‘Ζνωςθσ εταιρειϊν / Κοινοπραξίασ θ ςυγκεκριμζνθ 
ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ ‘Ζνωςθσ / 
Κοινοπραξίασ. 
viii) Ρλιρθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα κακϊσ τα τελευταία εκδίδονται από τισ 
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ Γ.Ε.Μ.Η. και του οικείου Ρρωτοδικείου. 
 
Σε περίπτωςθ κατάκεςθσ προςφοράσ από κοινοπραξίεσ, τα παραπάνω κα 

κατατεκοφν για κάκε ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ.  

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 
εδαφίων (iii) και (iv) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ, που 
είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 
 
Σε περίπτωςθ που κάποιο δικαιολογθτικό δεν εκδίδεται ι δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ, το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι 
ςτα κράτθ – μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του 
κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 
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6.- ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
Εφόςον ηθτθκοφν ζγκαιρα ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ διακιρυξθ, 
αυτζσ παρζχονται το αργότερο δφο (2) εργάςιμεσ μζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ που ζχει κακοριςκεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν. Ρλθροφορίεσ ςτο 
τθλ. (210-6073071). 
 

7- ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Η εγκατάςταςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ τθλεματικισ διαχείριςθσ του ςτόλου 
οχθμάτων τθσ εταιρείασ κακϊσ και το ςφςτθμα βζλτιςτθσ δρομολόγθςισ τουσ που 
προςβλζπουν ςτθν αφξθςθ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ αςφάλειασ των δρομολογίων του 
ςτόλου τθσ εταιρείασ κακϊσ και ςτθν μείωςθ των λειτουργικϊν τθσ εξόδων ςε 35 
Δίκυκλα & 35 Αυτοκίνθτα. 
 

8.-ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Η ςφμβαςθ που κα υπογραφεί, ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ, δεν δθμιουργεί 
ουδεμία εργαςιακι ςχζςθ με τθν μορφι εξαρτθμζνθσ εργαςίασ αορίςτου ι οριςμζνου 
χρόνου μεταξφ του εργοδότθ (τθσ εταιρείασ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.) και 
οποιουδιποτε μζλουσ τθσ ομάδασ εκτζλεςθσ του ζργου. Τα μζλθ τθσ ομάδασ εκτζλεςθσ 
του ζργου είναι προςωπικό που ζχει προςλθφκεί από τον ανάδοχο και οπωςδιποτε 
ςυνδζεται ςυμβατικά με αυτόν, ο οποίοσ και μόνο ευκφνεται απζναντι τουσ ωσ 
εργοδότθσ. Η εν γζνει επίβλεψθ του ζργου ανικει αποκλειςτικά ςτον ανάδοχο, ο 
οποίοσ ελζγχεται από τθν εταιρεία αναλόγωσ κατά τθν τμθματικι ι ολικι παραλαβι 
του. 
Σ ε  π ε ρ ί π τ ω ς θ  μ θ  ι κ α ν ο π ο ι θ τ ι κ ι σ  α π ό δ ο ς θ σ  
κ α τ ά  τ θ ν  δ ι ε κ π ε ρ α ί ω ς θ  τ ο υ  ς υ γ κ ε κ ρ ι μ ζ ν ο υ  
ζ ρ γ ο υ  α π ό  τ θ ν  ο μ ά δ α  π ο υ  δ ι α κ ζ τ ε ι  ο  
α ν ά δ ο χ ο σ ,  θ  Ε τ α ι ρ ε ί α  « Τ Α Χ Υ Μ Ε Τ Α Φ Ο  Ε Σ  
Ε Λ Τ Α  Α . Ε . »   ζ χ ε ι  τ θ  δ υ ν α τ ό τ θ τ α  ν α  η θ τ ι ς ε ι  
ε γ γ ρ ά φ ω σ  κ α ι  α ι τ ι ο λ ο γ θ μ ζ ν ω σ  α π ό  τ ο ν  
α ν ά δ ο χ ο  τ θ ν  α ν τ ι κ α τ ά ς τ α ς θ  μ ζ ρ ο υ σ  ι  ό λ θ σ  
τ θ σ  ο μ ά δ α σ ,  κ α ι  ο  α ν ά δ ο χ ο σ  υ π ο χ ρ ε ο φ τ α ι  
ν α  π ρ ο β ε ί  ά μ ε ς α  ς τ θ ν  α ν τ ι κ α τ ά ς τ α ς θ .  

 
9.- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των πενιντα τεςςάρων χιλιάδων 
ΕΤΡΩ (54.000€) πλζον  Φ.Π.Α.  
 
10.- ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ζνα (1) πρωτότυπο και  ζνα (1) αντίγραφο ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα, δακτυλογραφθμζνεσ και υπογεγραμμζνεσ ανά ςελίδα από το νόμιμο 
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εκπρόςωπο του ςυμμετζχοντοσ – οικονομικοφ φορζα και τον δεςμεφουν τουσ μζχρι και 
τθν κατακφρωςθ. 
Ωσ χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται το διάςτθμα των τεςςάρων (4) μθνϊν από 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο 
ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου και δεν υποβάλλεται με ζνα 
αντίγραφο απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Γ ι α  κ ά κ ε  π ρ ο ς φ ο ρ ά  π ο υ  κ α  υ π ο β λ θ κ ε ί  

τ ε κ μ α ί ρ ε τ α ι  α μ ά χ θ τ α  π λ ι ρ θ σ  κ α ι  

α ν ε π ι φ φ λ α κ τ θ  α π ο δ ο χ ι  ό λ ω ν  τ ω ν  ό ρ ω ν  

τ θ σ  δ ι α κ ι ρ υ ξ θ σ .  

Στο φάκελο κάκε προςφοράσ κα αναγράφεται κατά τρόπο εμφανι: 
 Η λζξθ "προςφορά" 
 Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ 
 Το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ  
 Τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ 

Μζςα ςτο κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται 3 υποφάκελοι ςφραγιςμζνοι 
και ωσ εξισ: 
 

1. ϋϋΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑϋϋ με όλα όςα απαιτοφνται βάςει τθσ εν λόγω προκιρυξθσ 
2. ϋϋΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑϋϋ  

Η Τεχνικι προςφορά κα πρζπει επί ποινι απαραδζκτου να περιλαμβάνει:  
α) Σφντομθ παρουςίαςθ τθσ εταιρείασ (profile) 
β) Τα τεχνικά ςτοιχειά για τθν κατάρτιςθ-οργάνωςθ-εκτζλεςθ του ζργου 
γ) Διλωςθ ςχετικά με τον εξοπλιςμό που διακζτει ο υποψιφιοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, με αναλυτικι περιγραφι αυτοφ, από τθν οποία κα προκφπτει ότι είναι 
ςφμφωνοσ με τισ ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του άρκρου 2 του ςχετικοφ τεφχουσ. 

3. ϋϋΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑϋϋ  με τα οικονομικά ςτοιχεία  

 
Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ . 
Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ δεν κα απορρίπτονται, με τθν προχπόκεςθ, ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ 
κρίνονται επουςιϊδεισ, εκτόσ αν αυτι ρθτϊσ ορίηεται ςτθν διακιρυξθ. 
Εφόςον οι εταιρείεσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με εκπρόςωπό τουσ, 
υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά και βεβαίωςη εκπροςώπηςησ. 
 
11.- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι για 4 μινεσ με δικαίωμα τθσ εταιρείασ 
ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. να παρατείνει για μζχρι και το ιμιςυ τθσ διάρκειασ, 
φςτερα από αίτθμα του αναδόχου. 
Η «ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ ΑΕ» επιφυλάςςεται του δικαιϊματόσ τθσ να λφςει τθ 
ςφμβαςθ αηθμίωσ κακ’ οιονδιποτε χρόνο, πριν τθν εκπνοι τθσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι κα ςυντρζχει οποιουδιποτε βακμοφ πταίςμα του αναδόχου, το οποίο κα 
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αιτιολογείται επαρκϊσ ςτθν απόφαςθ τθσ λφςθσ. 
 

12.- ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:  Στο διαγωνιςμό είναι απαραίτθτθ θ 
κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ποςοφ ίςου με το 2% επί του 
προχπολογιςμοφ χωρίσ το Φ.Ρ.Α., θ οποία κα ζχει ιςχφ κατ’ ελάχιςτον τριάντα (30) 
θμζρεσ μετά το χρόνο λιξθσ τθσ προςφοράσ και κα περιζχει τα ςτοιχεία που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 302 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 
 

13.- ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου με το 5% του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ χωρίσ το Φ.Ρ.Α.  
 

14.- ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι τιμζσ,  κα πρζπει   να   δίνονται ςε  ΕΥΩ -χωρίσ Φ.Ρ.Α- για  το ςφνολο του ζργου. 
Επίςθσ κα πρζπει να αναφζρεται το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ % με το οποίο 
επιβαρφνεται θ τιμι. 
Στισ προςφερόμενεσ  τιμζσ  περιλαμβάνονται όλεσ οι  προβλεπόμενεσ νόμιμεσ 
κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ (φόροι, κρατιςεισ υπζρ τρίτων κ.λ.π) με τθν 
οποία κα βαρφνεται αποκλειςτικά ο ανάδοχοσ. 
Επιςθμαίνεται ότι εφόςον δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ 
προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Η ϋϋΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑϋϋ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ του κανονικοφ  των 
προςφερομζνων τιμϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό, οι οποίοι 
υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά.  
Η εταιρεία ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ 
(αςφαλιςτικι κ.λ.π.) ζναντι του προςωπικοφ του αναδόχου. 
 

15.- ΠΛΗΡΩΜΗ  
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τον υπολογιςμό κάκε μινα των οφειλϊν που προκφπτουν για 
τθν εταιρεία ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. και κα υποβάλλει τα ανωτζρω ςχετικά 
αποδεικτικά ςτοιχεία ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. ςτον 
υπεφκυνο ζργου που κα οριςτεί με τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. Η πλθρωμι κα 
γίνεται εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του τιμολογίου και τθ βεβαίωςθ 
καλισ εκτζλεςθσ του ζργου.  
Η καταβολι των οφειλϊν προσ τον ανάδοχο κα γίνεται με βάςθ τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά και τα εκδοκζντα τιμολόγια του αναδόχου. 
 

16.- ΚΤΡΩΕΙ 
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16.1- Η πλθμμελισ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ ζργου εκ μζρουσ του αναδόχου, τον 
κακιςτά άμεςα υπεφκυνο κατά τισ διατάξεισ του Α.Κ. περί ςυμβάςεωσ ζργου και περί 
προςτιςεωσ, για τθν αποκατάςταςθ κάκε κετικισ και αποκετικισ ηθμίασ που πικανόν 
προκλθκεί ςτθν Εταιρεία ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε.,  από υπαίτιεσ πράξεισ ι 
παραλείψεισ των ατόμων τθσ ομάδασ εκτζλεςθσ του ζργου.  
Τα ωσ άνω ποςά των αποηθμιϊςεων, είτε κα παρακρατοφνται από τθν εταιρεία 
«ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε.» από τουσ εκκρεμοφντεσ λογαριαςμοφσ του αναδόχου, 
είτε κα ειςπράττονται από τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ,  είτε κα 
επιδιϊκεται θ απόδοςι τουσ με κάκε άλλο νόμιμο μζςο.  
16.2- Η εταιρεία «ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε.»  διατθρεί το δικαίωμα με μονομερι 
τθσ διλωςθ να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, για το ςφνολο ι μζροσ τθσ Σφμβαςθσ, ςε 
περίπτωςθ ακζτθςθσ γενικά από τον ανάδοχο οποιουδιποτε ςυμβατικοφ όρου ι ςε  
περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ αδυναμίασ εκτζλεςθσ του ζργου από αυτόν, ι ακόμα όταν 
θ παρεχόμενθ από τον ανάδοχο εξυπθρζτθςθ αποδεδειγμζνα δεν είναι ικανοποιθτικι. 
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ κθρυχκεί ζκπτωτοσ, καταπίπτει λόγω ποινισ, υπζρ τθσ 
Εταιρείασ «ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε.», το ποςό τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ το οποίο δεν ςυμψθφίηεται με ζτερεσ απαιτιςεισ τθσ εταιρείασ. 
Η Εταιρεία «ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε.» εκτόσ του ποςοφ τθσ ποινισ που καταπίπτει, 
δικαιοφται να αξιϊςει ςωρευτικά και τθν ανόρκωςθ κάκε περαιτζρω ηθμίασ τθσ, κατά τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ. 

17.- ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ  ΕΡΓΟΤ: 
Θα οριςκοφν κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

18.- ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ- ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
Ρροςφορά. Η αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα προβεί ςτθν κατάταξθ των 
προςφορϊν (οι οποίεσ δεν ακυρϊκθκαν) για τθν τελικι επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ 
Ρροςφοράσ με βάςθ τον ακόλουκο τφπο:  
Λi = (70) * ( Βi / Βmax ) + (30) * (Kmin/Ki)  
όπου:  
Βmax:  θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά,   
Βi: θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i,  
Kmin: το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι, 
(*υγκριτικό κόςτοσ Προςφοράσ  
Το ςυγκριτικό κόςτοσ Κ κάθε Προςφοράσ περιλαμβάνει το ςυνολικό κόςτοσ για το Έργο, χωρίσ ΦΠΑ  
όπωσ προκφπτει από τουσ Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ του υποψηφίου Αναδόχου.) 

Κi: το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ i,   
Λi: το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία,  
Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Λ.  
Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν επικρατεί εκείνθ με τθν μεγαλφτερθ 
βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ και ςε περίπτωςθ που οι τεχνικζσ προςφορζσ 
ζχουν τθν ίδια βακμολογία πραγματοποιείται κλιρωςθ παρουςία των υποψθφίων. 
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Οι τεχνικζσ προςφορζσ κα βακμολογθκοφν ςφμφωνα με τα ακόλουκα Κριτιρια 
Αξιολόγθςθσ.  
Πλα τα επί μζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα 100 (με δυνατότθτα αφξθςθσ 
ςτο 120).  
Η βακμολογία των επί μζρουσ κριτθρίων:  
-  είναι 100 όταν καλφπτονται ακριβϊσ όλεσ οι υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ / 
προδιαγραφζσ *απαράβατοι όροι+,  
-  αυξάνεται ζωσ 120 όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ *απαράβατοι όροι+ 
και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ 
υποχρεωτικζσ ι/και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ.  
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθ βακμολογία του, το οποίο 
ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία, και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε 
Ρροςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.  
Η αμηνιόγεζε ησλ Πξνζθνξώλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδόρσλ, γηα ηελ επηινγή ηνπ 

θαηαιιειόηεξνπ, ζα γίλεη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα (ζεκεηώλεηαη όηη κε 100 

βαζκνινγείηαη κία πξνζθνξά όηαλ πεξηγξάθεη ηα ειάρηζηα απαηηνύκελα όπσο απηά 

ζεκεηώλνληαη ζηηο εμεγήζεηο θάζε θξηηεξίνπ – ζην ηέινο ηνπ πίλαθα):   

 Υποκπιτήπια Αξιολόγησηρ Σπληειεζηήο 

Βαξύηεηαο (%) 

1 
Σπλνιηθή ηερληθή ιύζε (απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ). 

Κάιπςε απαηηήζεσλ πιηζκηθνύ, Λεηηνπξγίεο Λνγηζκηθνύ 

45% 

2 Επέθηαζε ζπζηήκαηνο θαη δηαζπλδεζηκόηεηα κε ηξίηα ζπζηήκαηα 5% 

3 Εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ (κεζνδνινγία θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο) 5% 

4 

Τεθκεξίσζε Μεζνδνινγίαο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, επίιπζεο 

δπζιεηηνπξγηώλ θαη πξνζαξκνγή ηνπ έξγνπ ζηηο αλάγθεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

10% 

5 

Πνηόηεηα (θαη δηαζθάιηζε απηήο) ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζε 

όιν ηνλ θύθιν δσήο ηνπ έξγνπ (Αξρηθή Εγθαηάζηαζε, Πηινηηθή 

Λεηηνπξγία, Έλαξμε έξγνπ, Εγγπήζεηο, Σπληήξεζε θαη After Sales 

Υπνζηήξημε, Τήξεζε Επηπέδνπ Υπεξεζηώλ) 

10% 

6 
Οξγάλσζε ζρήκαηνο δηνίθεζεο, Οκάδα Υινπνίεζεο Έξγνπ, 

Μεζνδνινγία Υινπνίεζεο 

15% 

7 Φξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο / Παξαδνηέα ηνπ έξγνπ 10% 

Η κατακφρωςθ τελικά κα γίνει ςε αυτόν που προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικισ άποψθσ προςφορά  για το ςφνολο του ζργου εκ των  ςυμμεταςχόντων των 
οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ, βάςθ αξιολόγθςθσ και βάςει των  
όρων τθσ διακιρυξθσ, για το ςφνολο του ζργου ςε ςυνδυαςμό με τον μεγαλφτερο 
αρικμό μονάδων (πλιρουσ απαςχόλθςθσ) τθσ ομάδασ. 
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