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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140639-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Καλλιθέα: Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς
2022/S 055-140639

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76
Πόλη: Καλλιθέα
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών / Notios Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 17676
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: p.sakellaropoulos@kallithea.gr 
Τηλέφωνο:  +30 213-2070383
Φαξ:  +30 213-2070385
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.kallithea.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
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:
Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια χρηματοδότησης του προγράμματος 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34000000 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Προμήθεια δυο (2) ανατρεπομένων φορτηγών μικτού φορτίου 18 tn και ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου 5-6 
m3.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 480 000.00 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Α Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 18τν
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34000000 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς
34100000 Αυτοκίνητα οχήματα
34130000 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων
34134200 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών / Notios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Καλλιθέας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
προμήθεια δυο (2) ανατρεπομένων φορτηγών, μικτού φορτίου 18 tn

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: 260 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
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: 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
Περισσότερες πληροφορίες: στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση 
στο διαδίκτυο (URL) http://www.kallithea.gr.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Β Προμήθεια ενός (1) σαρώθρου χωρητικότητας 5-6 m3.
Αριθμός τμήματος: 2
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34000000 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς
34100000 Αυτοκίνητα οχήματα
34140000 Αυτοκίνητα οχήματα μεγάλης αντοχής
34144431 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών / Notios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Καλλιθέας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
προμήθεια ενός (1) σαρώθρου χωρητικότητας 5-6 m3.

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: 219 640.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
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: 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
Περισσότερες πληροφορίες: στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση 
στο διαδίκτυο (URL) http://www.kallithea.gr.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών πινακίδων
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
35000000 Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός
35200000 Αστυνομικός εξοπλισμός
35260000 Πινακίδες αστυνομίας
35261000 Πίνακες πληροφοριών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών / Notios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Καλλιθέας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών πινακίδων
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 360.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
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: 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
Περισσότερες πληροφορίες: στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση 
στο διαδίκτυο (URL) http://www.kallithea.gr.

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:
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος - 
μέλοςεγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.·
Οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη - μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις, 
που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό (σχετ άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

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:
όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

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
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Ημερομηνία: 15/04/2022
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.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/04/2022
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Όλοι οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr).

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο 
διαδίκτυο (url): http://www.kallithea.gr.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Περισσότερες πληροφορίες: στην διαδικτυακή πύλη http://www.aepp-procurement.gr , http://
www.promitheus.gov.gr και στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL). http://www.kallithea.gr.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Πόλη: Καλλιθέα
Ταχ. κωδικός: 17676
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@kallithea.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132070300
Φαξ:  +30 2132070385
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.kallithea.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/03/2022
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