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Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Προμηθειών

Πληρ.: Π. Λομβράνος
Τηλ.: 210.3353.336
Hμερ.: 08.02.2018
Α.Π. :1.2.2./373/63

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 1018 Ανοικτό Διαγωνισμό, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων ή
καινούργιων Ρυμουλκών (τρακτόρων) 4Χ2 με αντίστοιχα αυτών Επικαθήμενα Ρυμουλκούμενα
Τριαξονικά για συνολικό μικτό φορτίο 40 τόνων έκαστο, προϋπολογισμένης δαπάνης 220.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Οδός : Αιόλου 100
Ταχ. Κωδ. :101 88 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210.3353336
Τηλεφαξ: 210 3245645
e-mail: P.Lomvranos@elta-net.gr
Ιστοσελίδα: www.elta.gr
2.-Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση
διαδικτύου : www.promitheus.gov.gr.
3. Κωδικός CPV: Η προμήθεια αφορά το CPV: 342233009 «Ρυμουλκούμενα Οχήματα».
4. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά
κατά το χρονικό διάστημα από 26.02.2018 έως 02.03.2018 και ώρα 23:59 μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
Προμηθειών, την 05.03.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ
στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
5.-Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο του
Αναθέτοντος Φορέα (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των ηλεκτρονικών προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 05.03.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας.
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Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου»,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους,
με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς
για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
7. Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ
(3.548,00€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται.
8. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
9.Χρηματοδότηση: Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 177.419,40€ πλέον ΦΠΑ 24%
(ΦΠΑ: 42.580,60€), ήτοι 220.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑΔ: 25.05.05 της Δ/νσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών
(Προϋπολογισμός ΕΛΤΑ έτους 2018).
10. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες
συμβάσεις. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι για το σύνολο του είδους. Τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του είδους θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή Απαιτήσεων. Δεν θα
ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Η κατακύρωση τελικά, θα γίνει στον οικονομικό φορέα με τη χαμηλότερη τελική τιμή, χωρίς
ΦΠΑ για το σύνολο της ποσότητας των Ρυμουλκών με τα αντίστοιχα Ρυμουλκούμενα, εκ
των οικονομικών φορέων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές,
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την Τεχνική Περιγραφή Απαιτήσεων.
11.Χρόνος Παράδοσης: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα Ρυμουλκά και
Ρυμουλκούμενα στα ΕΛΤΑ οδός Δωρίδος 5, Ρούφ το αργότερο σε σαράντα (40) ημέρες από την
υπογραφή της Σύμβασης.
12. Πληρωμή: Το 100% της συμβατικής αξίας μετά:
α.– Την οριστική και ποσοτική παραλαβή και αφού προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
β.– Την μεταβίβαση των οχημάτων.
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γ.– Την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας σε κάθε όχημα.
δ.- Την τοποθέτηση των πινακίδων κυκλοφορίας σε κάθε όχημα.
(Οι ενέργειες β, γ και δ γίνονται με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει σε είκοσι πέντε (25) ημέρες από την παράδοση στα
ΕΛΤΑ των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων και αφού προσκομιστούν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά με τα νόμιμα παραστατικά.
13. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο
οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας,
άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15)
ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr.
Λίστα Διακηρύξεων με τους προκηρυχθέντες Διαγωνισμούς των ΕΛΤΑ, μπορούν να αναζητηθούν και
στην διεύθυνση www.elta.gr
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