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Αγ. Ι. Ρέντης, αρ. πρωτ.  47917/23.09.2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2020 

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 

30.240.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την «Μίσθωση ενενήντα (90) ντιζελοκίνητων 

αρθρωτών (με ρυμουλκό) και διακοσίων δέκα (210) κανονικών (διαξονικών), αστικών λεωφορείων».  

1. Αναθέτων Φορέας: Ο.ΣΥ. Α.Ε. – ΑΦΜ: 094382949 , Παρνασσού 6, 18233 Αγ. Ι. Ρέντης, NUTS 

EL30. Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών – Τμήμα Δημόσιων Διαγωνισμών, τηλ..: 210 

4270722, 2104270693 fax.: 2104907861 e-mail: tmefodiasmou1@ethel.gr & 

dieuthpromitheion@osy.gr, Διεύθυνση διαδικτύου www.osy.gr 

2. Κύρια δραστηριότητα: Αστικοί σιδηρόδρομοι, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία.  

3. Περιγραφή ανάθεσης: [CPV : 66114000-2]-Υπηρεσίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.  

Υπηρεσίες μίσθωσης τριακοσίων (300) λεωφορείων (210 κανονικών και 90 αρθρωτών), αστικού 

τύπου (μεταχειρισμένα ή καινούργια), χαμηλού δαπέδου, ντιζελοκίνητα, ηλικίας μέχρι δέκα (10) 

ετών (έτος κατασκευής 2010 ή/και μεταγενέστερο), κατηγορίας EURO V ή νεότερης, συνολικής 

αξίας έως τριάντα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (30.240.000,00€). 

Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς, που προκύπτει από τον αριθμό των προσφερόμενων 

λεωφορείων και από μηνιαίο μίσθωμα ανά μονάδα (λεωφορείο) στη διάρκεια της Σύμβασης 

Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) που είναι τρία (3) έτη, προσδιορίζεται σε (τριάντα εκατομμύρια 

διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ) 30.240.000,00€ (37.497.600,00€ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ), που αντιστοιχεί στην μίσθωση τριακοσίων (300) λεωφορείων (30% αρθρωτών και 

70% κανονικών) με βάση την προεκτίμηση της ΟΣΥ. 

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης με τους αυτούς συμβατικούς όρους, υπέρ του Αναθέτοντος 

Φορέα  που αφορά την χρονική επέκταση της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος με αναλογική 

αύξηση του προϋπολογισμού συνολικής ενδεικτικής αξίας 10.080.000,00 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο Αναθέτων Φορέας έχει το δικαίωμα να αναθέσει την υπηρεσία (μίσθωση και συντήρηση 

λεωφορείων) σε περισσότερους του ενός αναδόχους με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

διακήρυξη, θα αναθέσει δε μέρος της συντήρησης ως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

VIII (της διακήρυξης), στο ήδη απασχολούμενο τεχνικό προσωπικό της, που θα 
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διεξάγεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις που διατηρεί στην Αττική, υπό την εποπτεία 

και επί του Αναδόχου. 

Για τον σκοπό αυτό ο Αναθέτων Φορέας μετά την αξιολόγηση των τεχνικών, και το άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών, θα καταρτίσει έναν (1) πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας (με αναλυτική 

αναφορά για τα αρθρωτά και για τα κανονικά λεωφορεία) των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. 

Εφόσον ο πρώτος μειοδότης δεν καλύπτει τον συνολικό αριθμό των λεωφορείων που επιθυμεί να 

μισθώσει ο Αναθέτων Φορέας (210 κανονικά και 90 αρθρωτά), προχωρά στην ανάθεση και στους 

επόμενους, κατά την σειρά μειοδοσίας του πίνακα (για τα αρθρωτά και τα κανονικά λεωφορεία), 

μέχρι να καλυφθεί ο επιθυμητός αριθμός λεωφορείων. 

Η προσφερόμενη μοναδιαία τιμή μηνιαίου μισθώματος (€ ανά τύπο ενός λεωφορείου ανά μήνα), 

δεν είναι επιτρεπτό να είναι μεγαλύτερη από δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2.800,00) 

ανά μήνα (ανά λεωφορείο ανεξαρτήτως τύπου), επί ποινή αποκλεισμού. Η 

προσφερόμενη μοναδιαία τιμή μηνιαίου μισθώματος (€ ανά κάθε τύπο λεωφορείου ανά μήνα) 

παραμένει σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, και δεν επιτρέπεται να αυξηθεί, ενώ 

είναι επιτρεπτή η μείωση της. Προσφορά που προβλέπει αύξηση της μοναδιαίας τιμής μισθώματος 

(αναθεώρηση τιμών) απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ανωτέρω τιμή εξήχθη αφού καθορίστηκε η αξία των υπηρεσιών συντήρησης του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII, της διακήρυξης, που θα εκτελεί ο αναθέτων φορέα με το 

τεχνικό προσωπικό του, της παροχής δυνατότητας εκτέλεσης της συντήρησης των 

λεωφορείων από τον ανάδοχο εντός των εγκαταστάσεων που τούτα θα σταθμεύουν 

αλλά και της αξίας της παροχής χώρων στάθμευσης των λεωφορείων, που ανέρχεται 

στο συνολικό ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) ανά λεωφορείο και ανά μήνα. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους 

του Αναθέτοντος Φορέα για ένα (1) επιπλέον έτος. 

Τα μισθωμένα λεωφορεία δύναται να μεταβιβαστούν στην ΟΣΥ (δικαίωμα εξαγοράς), μετά 

την ολοκλήρωση της Σύμβασης, και εφόσον είναι σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών της διακήρυξης, με αντίτιμο (τιμή εξαγοράς) κατ’ 

ανώτατο δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€) ανά κανονικό λεωφορείο και δεκαπέντε χιλιάδες 

ευρώ ( 15.000,00€) ανά αρθρωτό λεωφορείο. Η τιμή εξαγοράς μπορεί να μειώνεται ανάλογα με 

την ηλικία, την κατάσταση και την αναπόσβεστη αξία του(ων) λεωφορείου(ων), με συμφωνία του 

Αναθέτοντος και του(ων) Αναδόχου(ων). Όμως, η ΟΣΥ δεν έχει το δικαίωμα της αυτοσύμβασης. 
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Η απόφαση για εξαγορά ή όχι των λεωφορείων είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΟΣΥ, και η 

δυνατότητα αυτή, δεν δημιουργεί κανενός είδους υποχρέωση έναντι του(ων) αναδόχου(ων), ούτε 

μπορεί, εξ αυτού του λόγου να εγερθεί οποιαδήποτε απαίτηση για θετική ή αποθετική ζημία. 

4.      Κριτήριο κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής, όπως θα προκύπτει από την υποβολή της στο 

ΕΣΗΔΗΣ και τη συνημμένη οικονομική του προσφορά.  

5. Δυνατότητα προσφοράς για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών: Ο(οι) υποψήφιος(οι) 

ανάδοχος(οι) μπορούν να προσφέρουν είτε το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των 

ζητούμενων ντιζελοκίνητων αστικών λεωφορείων και των δύο τύπων ή τουλάχιστον το 1/10 της 

ζητούμενης ποσότητας του ενός μόνο τύπου (κανονικά ή αρθρωτά), δηλαδή είτε τουλάχιστον 

1/10 του συνολικού αριθμού των αρθρωτών, είτε τουλάχιστον 1/10 των κανονικών. Η 

δυνατότητα αυτή παρέχεται με σκοπό να διευκολυνθεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό και να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή τιμή.  Προσφορές για μικρότερη ποσότητα απορρίπτονται. 

6. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του 

προκηρυσσόμενου με την παρούσα αντικειμένου ή προσφέρουν αρνητική έκπτωση 

(μοναδιαίο μηνιαίο μίσθωμα μεγαλύτερο από αυτό της προκήρυξης), δεν γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση 

να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της 

Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

7. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δικαίωμα 

μονομερούς παράτασης εκ μέρους του Αναθέτοντος Φορέα για ένα (1) επιπλέον έτος.  

8. Λήψη του τεύχους του διαγωνισμού: Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης και συμπληρωματικά 

έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή: www.promitheus.gov.gr και www.osy.gr. 

9. Ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων-Διευκρινίσεις: Αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 

20PROC007362045 2020-09-23

ΑΔΑ: ΩΘΤΨΟΚΩ0-Λ0Ξ



 

 
Παρνασσού 6, 182 33 Αγ. Ι. Ρέντης – Τηλ.: 210 4270722, 210 4270693, Fax: 210 4907861 

www.osy.gr – e-mail: dieuthpromitheion@osy.gr  

Σελίδα 4 από 8 

 

10. Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2020 και ώρα 14.00 μ.μ. 

11. Ταχυδρομική διεύθυνση κατάθεσης εγγράφων: Ο.ΣΥ. Α.Ε., Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, 

18233, Κεντρική Γραμματεία, Ισόγειο.  

12. Γλώσσα: Αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 

13. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 

χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και στη συνέχεια 

εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr). 

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.  

14. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του 

(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί σε έξι (6) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία Προσφορών, μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων.  

15. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι εξακόσιες τέσσερις 

χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (604.800,00 €). 
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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 και συγκεκριμένα επτά (7) 

μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

16. Πληρωμή Τιμήματος: 

A.  Η πληρωμή του αναδόχου υπολογίζεται ως εξής: 

i. Βάση για τον υπολογισμό της συνολικής αμοιβής του Αναδόχου (Παρόχου Υπηρεσιών) 

αποτελεί η δεσμευτική του προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα (Μοναδιαία Τιμή Προσφοράς) 

ανά τύπο λεωφορείου πολλαπλασιασμένο με τον ακριβή αριθμό κάθε τύπου των 

λεωφορείων που διαθέτει στην ΟΣΥ ανά ημέρα (περιλαμβάνεται το συνολικό κόστος 

μίσθωσης, υλικών και εργασιών συντήρησης) και θα περιλαμβάνεται στην Οικονομική 

Προσφορά. 

ii. Εντός δέκα (10) ημερών, μετά το τέλος κάθε μήνα, η ΟΣΥ εκδίδει βεβαίωση για τον αριθμό 

των λεωφορείων που διέθεσε ο ανάδοχος στην ΟΣΥ κάθε ημέρα του παρελθόντος μηνός. Η 

βεβαίωση εκδίδεται με βάση τα στοιχεία της τηλεματικής της ΟΣΥ για την κίνηση των 

λεωφορείων. Τυχόν αντικατάσταση λεωφορείου λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας, δεν 

προσμετράται επιπρόσθετα στον αριθμό των διατεθέντων λεωφορείων. Εφόσον ο Ανάδοχος 

συμφωνεί με την βεβαίωση την υπογράφει ανεπιφύλακτα, ενώ σε περίπτωση αντιρρήσεων 

την υπογράφει με επιφύλαξη. Σε περίπτωση υπογραφής με επιφύλαξη, ο ανάδοχος 

υποβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις εντός δέκα (10) ημερών, από την με επιφύλαξη υπογραφή 

του. 

iii. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει λογαριασμό στον Αναθέτοντα Φορέα με το ποσό της αμοιβής 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οικονομική του Προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα για 

κάθε τύπο λεωφορείου και σύμφωνα με τον αριθμό των λεωφορείων που, επιβεβαιωμένα 

από την ΟΣΥ (σύμφωνα με την υπό στοιχείο δύο βεβαίωση της ΟΣΥ), διέθεσε κάθε ημέρα 

στην ΟΣΥ. 
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iv. Η ΟΣΥ εντός δεκαημέρου (10) εγκρίνει τον λογαριασμό ως έχει υποβληθεί, είτε τον 

διορθώνει (περιλαμβάνοντας κάθε στοιχείο που κρίνει αναγκαίο και ορθό, όπως και τυχόν 

ποινικές ρήτρες) και τον εγκρίνει διορθωμένο. Τυχόν υπέρβαση της προθεσμίας των δέκα 

ημερών για την έγκριση του λογαριασμού δεν συνεπάγεται αυτοδίκαιη έγκριση του, και ο 

Αναθέτων δεν βαρύνεται σε καμιά περίπτωση με τόκους υπερημερίας, ούτε ακόμη και σε 

περίπτωση όχλησης από τον(ους) ανάδοχο(ους). 

v. Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου, αντιστοιχεί στον πραγματικό αριθμό και τύπο των 

λεωφορείων που προβλέπονται στην σύμβαση που θα καταρτιστεί, σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας και την οικονομική προσφορά του (μοναδιαία τιμή προσφοράς). 

vi. Εάν ο αριθμός ή/και ο τύπος των λεωφορείων που τελικά θα μισθωθούν είναι διαφορετικός 

από τον συμβατικό (αυξομείωση), η τελική αμοιβή του Αναδόχου, θα αναπροσαρμόζεται 

κατόπιν εγκρίσεων της ΕΠΠΕ και σύμφωνα (α) με τον αριθμό και τον τύπο (κανονικά ή 

αρθρωτά) λεωφορείων που θα διαθέτει καθημερινά στην ΟΣΥ και (β) την οικονομική 

προσφορά του (μοναδιαία τιμή προσφοράς). 

vii. Η μηνιαία αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογίζεται από τον κάτωθι τύπο:  

              2    31 

𝛭𝛢𝛢 = ∑[∑(𝑁𝑖 𝑗 𝑇𝛭𝑗)] 

                  J=1  i=1 

όπου: ΜΑΑ = μηνιαία αποζημίωση αναδόχου 

Nij = αριθμός λεωφορείων ανά ημέρα και τύπο 

ΤΜj = προσφερθέν μοναδιαίο μηνιαίο μίσθωμα ανά τύπο λεωφορείου i = αύξων αριθμός 

ημέρας του μήνα (από 1 μέχρι 28, 30 ή 31) j = 1 κανονικά, j = 2 αρθρωτά 

viii. Η Τελική Μηνιαία Αμοιβή του Αναδόχου, θα προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω, πάντοτε 

δηλαδή με τους ίδιους Οικονομικούς Όρους της προσφοράς του και της αρχικής ΣΠΥ και 

πάντα εντός των ορίων της προβλεπόμενης προαίρεσης (μέγιστη δηλαδή επαύξηση έως και 

δύο κόμμα πέντε φορές του ελάχιστου αριθμού των μισθωμένων λεωφορείων ή/και αύξηση 

του οικονομικού αντικειμένου με πρόσθετες μη προβλεπόμενες υπηρεσίες, με αναλογική 

αύξηση του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης). 

B.  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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(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.  

(β)  Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

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 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 

του ν. 4412/2016. 

(γ)  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 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

17. Νομική μορφή οικονομικού φορέα:  

Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

επισημαίνεται ότι: 

• Στην Προσφορά θα πρέπει να δηλώνεται η έκταση και το είδος και το ποσοστό συμμετοχής 

των μελών της Ένωσης (βλ. Κεφάλαιο 5.1 της διακήρυξης), το ποσοστό συμμετοχής 

καθορίζει και ποσοστό αμοιβής του κάθε μέλους της ένωσης ή της προσωρινής σύμπραξης. 

• Όλα τα μέλη της Ένωσης θα πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας 

τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 

• Οι Ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της 

Προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το αντικείμενο της παρούσας κατακυρωθεί, ο 

Αναθέτων Φορέας δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση 

της Σύμβασης, να ζητήσει από την Ένωση να περιβληθεί ορισμένης νομικής μορφής. 

• Οι Ενώσεις υποβάλλουν κοινή προσφορά και τα μέλη τους θα είναι αλληλεγγύως, εξ 

ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της ΣΠΥ. 
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις  ολόκληρον. 

Κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο Διαγωνισμό, αυτόνομα ή με 

άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Ενώσεις ή προσωρινές συμπράξεις), δεν μπορεί, επί ποινή 

αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές.   

18. Κριτήρια επιλογής: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής 

19. Χρόνος ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν 

και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 

προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

20. Τυχόν ενστάσεις/προσφυγές κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού: Αναφέρονται στη 

διακήρυξη. 

21. Προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ. Το πλήρες τεύχος της 

διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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