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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 
Για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών 

 
  

«Μεταφοράς προϊόντων κομίστρου» 
 
 
 
 

Προϋπολογισμός  20.000,00 € πλέον ΦΠΑ  

Προϋπολογισμός  7.000,00 € πλέον ΦΠΑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Σχέδιο 3828 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Λαμβάνοντας υπόψη 

• Το Νόμο 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33/3.3.2011)  «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και 
ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014), όπως τροποποιήθηκε 
από το Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α’/17-10-2015) του ν.4013/2011, άρθρο 4 παρ. 

3 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 61, παρ. 5 του ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-4-2013 
«Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και 
Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις), 

• Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ως ισχύει, 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 
Ο Ο.Α.Σ.Α. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 
προϊόντων κομίστρου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) από την 
αποθήκη του ΟΑΣΑ στους Φορείς (ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ), την μεταφορά εξοπλισμού του ΑΣΣΚ, 
καθώς και την παραλαβή των αδιάθετων προϊόντων κομίστρου από τους Φορείς και την 
προώθησή τους στην συνέχεια προς καταστροφή.  
 
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές 
προσφορές ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε σφραγισμένο 
φάκελο  στον Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα Τ.Κ. 106 82) ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου μέχρι την αναφερόμενη στην επόμενη παράγραφο προθεσμία. Στην 
περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Ο.Α.Σ.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο 
και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

 

 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΟΑΣΑ Α.Ε. 
Μετσόβου 15 Αθήνα ΤΚ 10682 

Κεντρική Γραμματεία 

 

 
12.06.2020 έως 13:00 

oasa@oasa.gr 
 

  
Προσφορές που κατατίθενται / διαβιβασθούν ηλεκτρονικά μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν θα αποσφραγιστούν / ληφθούν υπόψη. 

mailto:oasa@oasa.gr
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών: 

α) μεταφοράς προϊόντων κομίστρου καθώς και εξοπλισμού του Αυτόματου Συστήματος 
Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) από και προς τις αποθήκες του ΟΑΣΑ:  

1. Από Αμαξοστάσιο Ρούφ Σαλαμινίας 18 προς ΟΣΥ Παρνασσού 6 Αγ. Ιωάν. 
Ρέντη. 

2. Από Αμαξοστάσιο Ρούφ Σαλαμινίας 18 προς ΣΤΑΣΥ σταθμός Εθνική Άμυνα. 

 Οι παραπάνω διαδρομές μπορεί να γίνουν και αντίστροφα. 

β) μεταφοράς αδιάθετων (χάρτινων εισιτήριων και καρτών) τύπων κομίστρου από τις 
αποθήκες του ΟΑΣΑ (αμαξοστάσιο Σεπολίων ΣΤΑΣΥ Λεωφ. Κηφισού 97) προς 
καταστροφή: 

1. Από Αμαξοστάσιο ΟΣΥ Παρνασσού 6 Αγ. Ιωάν. Ρέντη προς Αμαξοστάσιο 
Σεπολίων ΣΤΑΣΥ Λεωφ. Κηφισού 97. 

2. Από σταθμό Εθνική Άμυνα ΣΤΑΣΥ προς Αμαξοστάσιο Σεπολίων ΣΤΑΣΥ Λεωφ. 
Κηφισού 97. 

3. Από Αμαξοστάσιο Σεπολίων ΣΤΑΣΥ Λεωφ. Κηφισού 97 προς Δερβενοχώρια 
εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. 

Οι μεταφορές θα γίνονται με κλειστού τύπου φορτηγό χωρητικότητας μέχρι 12 παλετών. 

Για την υπό β3’ περίπτωση, δύναται να απαιτηθεί βοηθητικό προσωπικό (ένα άτομο – 
εργάτης) να συνδράμει στην φορτοεκφόρτωση. 

Το ωράριο παροχής της υπηρεσίας είναι από 7:00 έως 16:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Η μεταφορά θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από την 
ενημέρωση προς τον ανάδοχο. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης δύναται να ζητηθεί η 
συντόμευση του χρόνου πραγματοποίησης της μεταφοράς. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται  σε  7.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

Στην αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την παροχή 

των υπό ανάθεση υπηρεσιών χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., έστω 

και εξ επιγενόμενης αιτίας. 

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη της παραπάνω 

ανώτατης αμοιβής, ο ανάδοχος παραιτείται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. 

Η πληρωμή θα γίνεται μηνιαία και εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ύστερα από  
την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
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δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

  Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:  

• α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

• β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016) . 

• Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών θα αρχίσει με την υπογραφή της και θα 
έχει χρονική διάρκεια έως το τέλος του έτους 2020. 

4.ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο του ΟΑΣΑ θα διαπιστώνει την καλή εκτέλεση της 
σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της και θα εισηγείται τη σχετική τμηματική πληρωμή. 

 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται απολογιστικά ανά μήνα. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει παραστατικό (τιμολόγιο) για την πληρωμή του, 

που θα αφορά στις παραχθείσες υπηρεσίες κάθε μήνα.  
Τα ανωτέρω και κάθε απαιτούμενο έγγραφο θα διαβιβάζονται στην κατά τόπο 

Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να ενεργήσει για την πληρωμή του αναδόχου. 
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον για την πληρωμή του 
τιμήματος καθορίζονται στην παρ. 5 & 6 του άρθρου 200 του Ν 4412/2016. 

 
 

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε 
σφραγισμένο φάκελο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα παρακάτω στοιχεία: 

α)  η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
β) ο πλήρης τίτλος του Οργανισμού ήτοι: "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών  
Αθηνών Α.Ε." (Ο.Α.Σ.Α.) 
γ)   ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης  
δ)   η τελική ημερομηνία υποβολής της πρόσκλησης 
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ε)   τα στοιχεία του αποστολέα 

 
Ο φάκελος προσφοράς εμπεριέχει όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής: 
 

I. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με την οποία να δηλώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του οικονομικού φορέα ότι:  
o έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και αποδέχονται αυτούς πλήρως 

και ανεπιφύλακτα  
o δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας 
o δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση  
o δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία 

o είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους   
o είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο από το οποίο προκύπτει ότι 

ασκεί το αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών 
II. "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" σε ΕΥΡΩ / ολογράφως και αριθμητικώς χωρίς 

ΦΠΑ των οικονομικών στοιχείων του εξής πίνακα: 
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΟΣΤΟΣ: 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΤΙΤΑΝ 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΤΙΤΑΝ + ΕΡΓΑΤΗΣ 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ  

 

 
Ο προσφέρων με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει την υπηρεσία στον 
προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά του 
και τους όρους της Πρόσκλησης.  
 
 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Ο Ο.Α.Σ.Α θα αποφασίσει κατά την κρίση του με βάση τις προσφορές που θα υποβληθούν 
αν θα αποδεχθεί ή όχι αυτές, καθώς και το ποια θα είναι η συμφερότερη προσφορά 
τεχνικά και οικονομικά. 
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Μεταξύ του Ο.Α.Σ.Α. και του Αναδόχου που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση. Στη 
σύμβαση θα προσαρτηθούν παρατηρήσεις του Ο.Α.Σ.Α., οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη 
τους παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη φάση της αξιολόγησης. Οι παραπάνω 
παρατηρήσεις σκοπό έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συμβατικό αντικείμενο 
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του. Επομένως, στη σύμβαση που θα συνταχθεί, θα 
περιληφθούν: 
α) Οι όροι που αναφέρονται στην Πρόσκληση αυτή. 
β) Κάθε πληροφορία / παρατήρηση / επιπλέον στοιχείο που αναφέρεται στην προσφορά 
πλέον των ζητουμένων και έγινε αποδεκτό από τον Ο.Α.Σ.Α.  
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης από τα οποία αποδεικνύεται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, 

προσκομίζονται πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
 
Ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως γι’ αυτόν 
να αναβάλει ή να επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ή να αποφασίσει τη ματαίωση της ανάθεσης.  
 
8. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Για την παροχή επεξηγήσεων και πληροφοριών επί του αντικειμένου της ανάθεσης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Φούκα Νικόλαο κατά τις εργάσιμες 
ώρες στα τηλέφωνα 210 8200836 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση NikosF2@oasa.gr.  
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 
 
 

Νικόλαος Αθανασόπουλος 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

o Δ/ΝΩΝ 

o ΔΕΛ 

Για την ακρίβεια 
Η Διευθύντρια Διοικητικού 

 
 

Ίρις Αντωνοπούλου 

Για την ακρίβεια 
Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 

 
 

Μαρία Τσέλιου 
 

mailto:NikosF2@oasa.gr

