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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132123-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ιωάννινα: Ηλεκτρικά οχήματα
2022/S 051-132123
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΑΠΛΑΝΗ 9
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Ταχ. κωδικός: 45444
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gladias@ioannina.gr
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ioannina.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
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:
Αντικατάσταση Δημοτικών Οχημάτων με νέα Ενεργειακά Αποδοτικά και Χαμηλών Εκπομπών Οχήματα

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144900 Ηλεκτρικά οχήματα

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS LADIAS
Ημερομηνία: 2022.03.14 10:16:29 EET
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΠΕΙΡΟΣ» (ΕΤΠΑ)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ. : 2. «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΤΙΤΛΟΣ: «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων»
Προμήθεια : Αντικατάσταση Δημοτικών Οχημάτων με νέα Ενεργειακά Αποδοτικά και Χαμηλών Εκπομπών
Οχήματα
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 298 300.00 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:
Ηλεκτροκίνητο 100%, τετράκυκλο όχημα τύπου ανατρεπόμενου κάδου
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144900 Ηλεκτρικά οχήματα

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ηλεκτροκίνητο 100%, τετράκυκλο όχημα τύπου ανατρεπόμενου κάδου , ΤΕΜ 4

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: 151 200.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ε.Τ.Π.Α.)ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΗΠΕΙΡΟΣ» (ΕΤΠΑ)ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ. : 2. «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»ΤΙΤΛΟΣ: «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών
και κέντρων»ΟΠΣ : 5050123
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II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , που θα καλύπτει το δυο
(2) τοις εκατό (%) -3.024,00 € - της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙΙ)

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Ηλεκτροκίνητο 100%, τετράκυκλο όχημα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144900 Ηλεκτρικά οχήματα

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ηλεκτροκίνητο 100%, τετράκυκλο όχημα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, ΤΕΜ 1

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: 34 600.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ε.Τ.Π.Α.)ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΗΠΕΙΡΟΣ» (ΕΤΠΑ)ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ. : 2. «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»ΤΙΤΛΟΣ: «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών
και κέντρων»ΟΠΣ : 5050123

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , που θα καλύπτει το δυο
(2) τοις εκατό (%) - 692,00 € - της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙΙ)
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II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Ημιφορτηγό αυτοκίνητο 4χ4 με ανοιχτή καρότσα
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34131000 Ημιφορτηγά

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ημιφορτηγό αυτοκίνητο 4χ4 με ανοιχτή καρότσα

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: 26 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ε.Τ.Π.Α.)ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΗΠΕΙΡΟΣ» (ΕΤΠΑ)ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ. : 2. «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»ΤΙΤΛΟΣ: «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών
και κέντρων»ΟΠΣ : 5050123

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , που θα καλύπτει το δυο
(2) τοις εκατό (%) - 520,00 € - της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙΙ)

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Φορτηγό ανατρεπόμενο 10 tn (μικτό βάρος)
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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34134200 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα
II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτηγό ανατρεπόμενο 10 tn (μικτό βάρος), ΤΕΜ 1

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: 86 500.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ε.Τ.Π.Α.)ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΗΠΕΙΡΟΣ» (ΕΤΠΑ)ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ. : 2. «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»ΤΙΤΛΟΣ: «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών
και κέντρων»ΟΠΣ : 5050123

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , που θα καλύπτει το δυο
(2) τοις εκατό (%) - 1.730,00 € - της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙΙ)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τις ελάχιστες επιδόσεις (με ποσά χωρίς ΦΠΑ) σε «γενικό» ετήσιο
κύκλο εργασιών για την 3-ετία 2019-2021 που ορίζονται παρακάτω.
Συγκεκριμένα απαιτείται να προκύπτει ότι το ύψος του γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους της
τελευταίας τριετίας (2019-2021) είναι μεγαλύτερο από το 50% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α, του Τμήματος
ή Τμημάτων που συμμετέχει του υπό ανάθεση έργου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει
να είναι μεγαλύτερος από το 50% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α, του Τμήματος ή Τμημάτων που συμμετέχει
του υπό ανάθεση έργου.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα
μέλη της ένωσης.
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της 3-ετίας 2019-2021, να έχουν εκτελέσει (σε ιδιωτικό ή
δημόσιο τομέα) τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, ανεξαρτήτως ύψους
προϋπολογισμού, του Τμήματος ή Τμημάτων που συμμετέχει του υπό ανάθεση έργου.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

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
Ημερομηνία: 18/04/2022
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: 26/04/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Δημοτικό Κατάστημα Ιωαννίνων

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
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VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ - Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης/απόφασης της αναθέτουσας αρχής

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/03/2022
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