
EE/S S164
26/08/2022
463795-2022-EL

1 / 9

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463795-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Αυτοκίνητα οχήματα
2022/S 164-463795

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Νίκης 5 - 7
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 10180
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρυσούλα Ραλλιά
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppf_info@hraf.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103274400
Φαξ:  +30 2103274449
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://hradf.com/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.mindev.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://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
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια δεκατριών (13) Plug in υβριδικών και ηλεκτροκίνητων οχημάτων και επτά (7) φορτιστών για τη 
ΔΙΜΕΑ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34100000 Αυτοκίνητα οχήματα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Plug-In επιβατικών οχημάτων και μικρών κλειστών ηλεκτροκίνητων 
φορτηγών οχημάτων (τύπου Van) με σκοπό την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών της ΔΙΜΕΑ. Η 
παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα όπως περιγράφονται παρακάτω:
A. Προμήθεια οκτώ (8) Plug-In υβριδικών επιβατικών οχημάτων (PHEV) τύπου Hatchback πέντε (5) θέσεων και 
τριών (3) συσκευών έξυπνης φόρτισης
B. Προμήθεια τριών (3) Plug-In υβριδικών επιβατικών οχημάτων (PHEV) τύπου SUV και δύο (2) συσκευών 
έξυπνης φόρτισης
Β1. Ένα (1) με κίνηση στον εμπρός άξονα (FWD)
Β2. Δύο (2) με κίνηση και στους δύο άξονες (4WD)
Γ. Προμήθεια μικρής χωρητικότητας ηλεκτροκίνητων φορτηγών οχημάτων τύπου van, μικτού βάρους 
τουλάχιστον 2.300kg και μίας (1) συσκευής φόρτισης
Δ. Προμήθεια μεσαίας χωρητικότητας ηλεκτροκίνητων φορτηγών οχημάτων τύπου van, μικτού βάρους 
τουλάχιστον 2.800kg και μίας (1) συσκευής φόρτισης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 523 489.40 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: 4
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα 
τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
σε έναν προσφέροντα υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• Να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα τμήματα.
• Να υποβάλει την πιο οικονομική προσφορά για καθένα από τα τμήματα.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια οκτώ (8) Plug-In υβριδικών επιβατικών οχημάτων (PHEV) τύπου Hatchback πέντε (5) θέσεων και 
τριών (3) συσκευών έξυπνης φόρτισης
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34100000 Αυτοκίνητα οχήματα
31158100 Φορτιστές μπαταριών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τόπος υποβολής των παραδοτέων είναι η έδρα της Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς ,Κάνιγγος 20, 
Αθήνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια οκτώ (8) Plug-In υβριδικών επιβατικών οχημάτων (PHEV) τύπου Hatchback πέντε (5) θέσεων και 
τριών (3) συσκευών έξυπνης φόρτισης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 313 610.57 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις αναγραφόμενες στην Διακήρυξη, σωρευτικές προϋποθέσεις.

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: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο SUB4 της Δράσης 16703: «Καταπολέμηση του 
παραεμπορίου και Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΕΣΑΑ «Ελλάδα 2.0»» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 32788 ΕΞ 2022//11.03.2022 του ΑνΥπΟικ 
με κωδικό ΟΠΣ TA 5165771.και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση–NextGenerationEU.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Plug-In υβριδικών επιβατικών οχημάτων (PHEV) τύπου SUV και δύο (2) συσκευών έξυπνης 
φόρτισης
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34100000 Αυτοκίνητα οχήματα
31158100 Φορτιστές μπαταριών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τόπος υποβολής των παραδοτέων είναι η έδρα της Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, Κάνιγγος 20, 
Αθήνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια τριών (3) Plug-In υβριδικών επιβατικών οχημάτων (PHEV) τύπου SUV και δύο (2) συσκευών 
έξυπνης φόρτισης.
- Ένα (1) με κίνηση στον εμπρός άξονα (FWD)
- Δύο (2) με κίνηση και στους δύο άξονες (4WD)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 133 352.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

26/08/2022 S164
https://ted.europa.eu/TED

3 / 9





EE/S S164
26/08/2022
463795-2022-EL

4 / 9

Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις.

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: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο SUB4 της Δράσης 16703: «Καταπολέμηση του 
παραεμπορίου και Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΕΣΑΑ «Ελλάδα 2.0»» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 32788 ΕΞ 2022//11.03.2022 του ΑνΥπΟικ 
με κωδικό ΟΠΣ TA 5165771.και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση–NextGenerationEU.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια μικρής χωρητικότητας ηλεκτροκίνητων φορτηγών οχημάτων τύπου van, μικτού βάρους τουλάχιστον 
2.300kg και μίας (1) συσκευής φόρτισης
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144900 Ηλεκτρικά οχήματα
31158100 Φορτιστές μπαταριών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τόπος υποβολής των παραδοτέων είναι η έδρα της Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, Κάνιγγος 20, 
Αθήνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια μικρής χωρητικότητας ηλεκτροκίνητων φορτηγών οχημάτων τύπου van, μικτού βάρους τουλάχιστον 
2.300kg και μίας (1) συσκευής φόρτισης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 36 182.36 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις.

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: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο SUB4 της Δράσης 16703: «Καταπολέμηση του 
παραεμπορίου και Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΕΣΑΑ «Ελλάδα 2.0»» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 32788 ΕΞ 2022//11.03.2022 του ΑνΥπΟικ 
με κωδικό ΟΠΣ TA 5165771.και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση–NextGenerationEU.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια μεσαίας χωρητικότητας ηλεκτροκίνητων φορτηγών οχημάτων τύπου van, μικτού βάρους τουλάχιστον 
2.800kg και μίας (1) συσκευής φόρτισης
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31158100 Φορτιστές μπαταριών
34144900 Ηλεκτρικά οχήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τόπος υποβολής των παραδοτέων είναι η έδρα της Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, Κάνιγγος 20, 
Αθήνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια μεσαίας χωρητικότητας ηλεκτροκίνητων φορτηγών οχημάτων τύπου van, μικτού βάρους τουλάχιστον 
2.800kg και μίας (1) συσκευής φόρτισης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 343.66 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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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: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο SUB4 της Δράσης 16703: «Καταπολέμηση του 
παραεμπορίου και Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΕΣΑΑ «Ελλάδα 2.0»» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 32788 ΕΞ 2022//11.03.2022 του ΑνΥπΟικ 
με κωδικό ΟΠΣ TA 5165771.και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση–NextGenerationEU.

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 της προμήθειας του/
των Τμήματος/Τμημάτων για το/τα οποία υποβάλλουν προσφορά, ήτοι δραστηριότητα που εμπίπτει σε έναν 
από τους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34100000-8, Αυτοκίνητα 
οχήματα, 34144900-7, Ηλεκτρικά οχήματα και 31158100-9, Φορτιστές Μπαταριών.
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 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού με αντικείμενο σχετικό με την 
υπό προκήρυξη προμήθεια.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
απαιτείται να καλύπτεται από τουλάχιστον έναν οικονομικό φορέα που είναι μέλος της ένωσης.

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:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
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υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους & συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17) και του εν γένει εθνικού 
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του ΤΑΑ.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση και λοιπών όρων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης.

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: 05/10/2022
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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/10/2022
Τοπική ώρα: 17:00
Τόπος:
Ηλεκτρονικά μέσω της πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και έγχαρτα στην έδρα του ΤΑΙΠΕΔ, 
Καραγιώργη Σερβίας 6 10562, Αθήνα.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί μέσω της πύλης http://www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ και η έγχαρτη αποσφράγιση στην έδρα του ΤΑΙΠΕΔ, από την Επιτροπή Διαγωνισμού που συστήνεται 
από την Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή, ήτοι την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΙΠΕΔ».

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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Χρηματικό Ποσό Εγγύησης
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού 
του/των Τμήματος/Τμημάτων μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το/τα οποίο/οποία υποβάλλει προσφορά ο 
προσφέρων.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός τμήματα, απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής 
εγγυητικής επιστολής για κάθε Τμήμα και σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2.2.2.1 της Διακήρυξης.
Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Το ΤΑΙΠΕΔ παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΤΑΙΠΕΔ.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο 
ΚΗΜΔΗΣ.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) - πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη (Αττική)
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί 
ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη του ΤΑΙΠΕΔ κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής 
ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία 
Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) - πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. του ν.4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, με αποστολή 
της προσφυγής μέσω email στην Αρχή (στη διεύθυνση proedros@aepp-procurement.gr  ). Μετά την ρητή ή 
σιωπηρή απόρριψη από την Αρχή έχει δικαίωμα άσκησης αίτησης αναστολής- ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο 
Αθηνών κατά το άρθρο 372 ν.4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) - πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη (Αττική)
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/08/2022
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