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ΑΡ. ΠΡΩΤ.           : 7010 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  : 27/05/2021 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Καραπιστόλη Βασιλική 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ        : 210-8200818 
EMAIL                  : tender@oasa.gr 

                        vickyk@oasa.gr  
 

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού  

για την  

 

«Προμήθεια, Εγκατάσταση  Θέση σε Λειτουργία, Συντήρηση και Υποστήριξη Εξοπλισμού 

για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό 

προς Πειραιά και της επέκτασης Τραμ προς Πειραιά» 

Διακήρυξη 3/2021 

 

Προϋπολογισμός 6.642.900,00 €, πλέον ΦΠΑ. 

 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. 
Α.Ε.) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.642.900,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% 1.594.296 €, ήτοι 8.237.196,00 € 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

28/06/2021 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 E.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΕΣΠΑ 2014 2020, Ταμείο Συνοχής 
 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ 

ΑΔΑ: 9ΗΘΣ46ΨΧΕ3-ΙΓΝ
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 74 μήνες (14 μήνες υλοποίηση και 5 έτη λειτουργία & συντήρηση) 

CPV: 

30144200-2 – Μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων 
44212320-8 - Διάφορες κατασκευές 
51510000-0 - Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γενικής χρήσης 
45259000-7 - Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)  

Οδός Μετσόβου, Αριθμός 15, Αθήνα 

Ταχ.Κωδ.: 106 82 

Τηλ.:210 8200999 

E-mail: oasa@oasa.gr  

Κωδικός NUTS: GR EL303 

Ιστοσελίδα:www.oasa.gr  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για «Προμήθεια, 
Εγκατάσταση  Θέση σε Λειτουργία, Συντήρηση και Υποστήριξη Εξοπλισμού για το 
Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό 

προς Πειραιά και της επέκτασης Τραμ προς Πειραιά», προϋπολογισμού 
6.642.900,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ύψους 1.594.296,00 €, ήτοι συνολικού ποσού 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .8.237.196,00 €,  

 
Το αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

30144200-2 – Μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων 
44212320-8 - Διάφορες κατασκευές 

51510000-0 - Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού γενικής χρήσης 

45259000-7 - Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένα 
σε:  

α) κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 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 
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γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, 

δ) 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.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Εφόσον η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, μετά την κατακύρωση 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή της σύμβασης, αυτή 
υποχρεούται να περιβληθεί νομική μορφή τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 
ενός και μοναδικού ΑΦΜ για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ένωσης ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης  http://www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/05/2021  

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 28/06/2021 και ώρα 
14:00  

Ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η 02/07/2021 και ώρα 13:00  

Γλώσσα υποβολής προσφορών είναι η Ελληνική.  

 
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΕΣΠΑ 2014 2020, Ταμείο Συνοχής και το ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ. 

Ο Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα και βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 

 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

• κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου, δυνάμει της παρ.6 του άρ.36 του ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από τον Αναθέτοντα Φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.  

• κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., δυνάμει της παρ.7 του άρ.375 του ν. 
4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον Αναθέτοντα 
Φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων.  
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• κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 του ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό 
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον Αναθέτοντα Φορέα στο όνομα 
και για λογαριασμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.  

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο 
Παράρτημα Ι «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου» της Διακήρυξης.  

 
Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής 
Επιστολής Συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων 
οκτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (132.858,00€), με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση 
στις 27/05/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).  

 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr 

 
Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, 
στη διεύθυνση (URL): www.oasa.gr  

 
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Διεύθυνση 
Προμηθειών / Τμήμα Εκτέλεσης Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α.. (Μετσόβου 15 Αθήνα, ΤΚ 
106 82) στα τηλέφωνα 210 82 00 818, 210 82 00 876 και 210 82 00 978.  

 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ 

Νικόλαος Αθανασόπουλος 

   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
- Γραφ. Δ/ντος Συμβούλου - Προέδρου 
- ΓΔΟΥ/ΓΕΔΣΕΛ 
- Δ/νση Προμηθειών 
- Δ/νση Εμπορικής Λειτουργίας 
- Νομική Υπηρεσία 
 
Συνημμένα: 

1. Διακήρυξη 3/2021 με τα παραρτήματά της 

 

Για την ακρίβεια 

Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 

 

 

Μαρία Τσέλιου 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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