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Ρόδος  17/3/2021 

Αρ.πρωτ. 256/ΓΠ123 

                                                                                                                              ΠΡΟΣ : 

                                                                                                                        

                                                                                           ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ                                 

                                                                                      ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

                                                   

ΘΕΜΑ: (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  

«Προμήθεια συσσωρευτών για τα λεωφορεία της ΔΕΣ ΡΟΔΑ» με 

την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Δ.Σ». 

Καταληκτική Ημερομηνία ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών 

26-03-2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00 πρωινή 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.282,00 €  

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 
 

 

 

1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής   

 

  

Επωνυμία  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 54   

Πόλη  ΡΟΔΟΣ  

Ταχυδρομικός Κωδικός  851 00  

Χώρα  ΕΛΛΑΔΑ  

Τηλέφωνο  2241022259  

Φαξ    

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   mkarikis@desroda.gr & 
fkaramanolis@desroda.gr   

Αρμόδιος για πληροφορίες  ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ  

mailto:mkarikis@desroda.gr
mailto:fkaramanolis@desroda.gr
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ΚΑΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)  http://www.desroda.gr  

  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής   

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΔΕΣ ΡΟΔΑ». 

    

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ».  

  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της πρόσκλησης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης 

http://www.desroda.gr. 

 

 

 

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση  

 

Είδος διαδικασίας   

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του 

Δ.Σ».   

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Δημοτική επιχείρηση 

συγκοινωνιών με τον διακριτικό τίτλο ΔΕΣ ΡΟΔΑ, ίδιοι πόροι:  

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ 6671.7 του προϋπολογισμού. 

1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης   

 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια συσσωρευτών για τα 

οχήματα, λεωφορεία της ΔΕΣ ΡΟΔΑ» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του 

Προέδρου του Δ.Σ. 

Η σύναψη σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά την διαγωνιστική διαδικασία με κατάθεση 

έγγραφης προσφοράς σε κλειστό φάκελο και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η εν λόγω προμήθεια 

http://www.desroda.gr/
http://www.desroda.gr/
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κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

31400000-0  ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.282,00 € συμπερ. ΦΠΑ.  Η 

διάρκεια της σύμβασης ορίζεται, από την ανάρτησή της έως και 31-12-2021.  

 

Γενικά:  

Οι συσσωρευτές θα παραδοθούν αποκλειστικά με έξοδα του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις 

της ΔΕΣ ΡΟΔΑ στην οδό ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 54 ΡΟΔΟΣ τκ 85100. Σε περίπτωση ελαττωματικού 

προϊόντος τα έξοδα μεταφοράς για την αντικατάσταση του, από και προς τις εγκαταστάσεις 

της ΔΕΣ ΡΟΔΑ βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή 

Οι προσφερόμενοι συσσωρευτές να είναι καινούργιοι, αμεταχείριστοι, να μην φέρουν 

κατασκευαστικά ελαττώματα ή κακοτεχνίες, να μην είναι προϊόντα ανακατασκευής και να 

είναι κατάλληλοι για χρήση σε οχήματα.  

Οι συσσωρευτές θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE και να συμμορφώνονται πλήρως με:  

την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ, β) το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-50342, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

Οι συσσωρευτές κλειστού τύπου θα είναι έτοιμοι για χρήση (πληρωμένοι με υγρά και 

φορτισμένοι).  

Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει σήμανση OE (Original Equipment) για τουλάχιστον έναν 

τύπο συσσωρευτή που κατασκευάζει. Αυτό να προκύπτει από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια 

του προϊόντος συνοδευόμενη από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου, 

η οποία και να κατατεθεί.  

Οι συσσωρευτές να φέρουν σε εμφανές σημείο επί του κελύφους τους, πρωτότυπη πινακίδα 

του κατασκευαστικού οίκου, στην οποία να αναγράφονται εμφανώς τα στοιχεία 

κατασκευαστικού οίκου, ο τύπος – μοντέλο του συσσωρευτή, τα τεχνικά στοιχεία - 

χαρακτηριστικά αυτού και η ημερομηνία παραγωγής του.  

Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, με ημερομηνία παραγωγής έως 

πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Υπηρεσία. Στην τεχνική 

προσφορά να δηλωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 

Συσσωρευτών.  

Οι προσφερόμενοι συσσωρευτές θα πρέπει να καλύπτουν κατ΄ ελάχιστο τα ζητούμενα 

χαρακτηριστικά – απαιτήσεις του Πίνακα Συσσωρευτών, και να είναι κατάλληλοι για τον τύπο 

του οχήματος που προορίζεται. 

Η ονομαστική χωρητικότητα του συσσωρευτή (Ah) με ρυθμό C20 (20 Hr) δύναται να είναι ± 

0,5% και το ρεύμα ψυχρής εκκίνησης (CCA) δύναται να είναι ± 0,5% από τα ζητούμενα του του 

πίνακα Συσσωρευτών, σε περίπτωση που η κατασκευάστρια εταιρεία δεν έχει αντίστοιχο 

συσσωρευτή με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Οι διαστάσεις των συσσωρευτών να είναι 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης. 
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1.4  Θεσμικό πλαίσιο   

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπετε από την κείμενη νομοθεσία και τις κάτ.΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ έχοντας υπόψη : 

 

1. Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 

14/Α/08-08-2016) και Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36Α). 

2. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) και Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36Α) 

«Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις. 

4. Το  Π.Δ.80/2016   Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

5. Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό.  

6. Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ» 

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός 
Μον. 

Μέτρ. 

 

ποσότ

ητα 

 

Τιμή 

μονάδος 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

 
12V 100A TEM. 12 135,00 € 1.620,00€ 

2 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

 
12V 180A TEM. 10 185,00 € 1.850,00 € 

3  
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

 
12V 225A TEM. 56 210,00 € 11.760,00€ 

4 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΡΕΝΟΥ 
12V 140Α TEM. 2 160,00 € 320,00 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 15.550,00 € 

 ΦΠΑ 24% 3.732,00 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 19.282,00 € 
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7. Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: 

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της 

Επιχείρησης. 

8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και 

δέσμευση πίστωσης ύψους: 19.282,00 €  με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε βάρος 

ΚΑ 6671.7 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Επιχείρηση 

Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για  «Συσσωρευτές λεωφορείων » με  ΑΔΑ : 6ΤΟΙΟΚΙ9-ΟΘΝ  Αρ. 

πρωτ. 27   2/3/2021 . 

9. Η συγκεκριμένη υπηρεσία   εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 31400000-0. Συσσωρευτές. 

10. Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης. 

11. Την με αρ. πρωτ. 255/ΑΠ234  16/3/2021  απόφαση του προέδρου για την έγκριση της 

διαδικασίας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

12. Το ότι στην Επιχείρηση μας, στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ κρίνετε 

απαραίτητη η δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της  προμήθειας με 

τίτλο «προμήθειας  Συσσωρευτών για τα λεωφορεία της ΔΕΣ ΡΟΔΑ»  για την ομαλή 

λειτουργία των λεωφορείων της υπηρεσίας για το έτος 2021 και  προκειμένου να  

γίνουν οι απαραίτητες  αλλαγές συσσωρευτών  στα λεωφορεία . 

 

 

 

 
1.5  Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού   

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26-3-2021 και ώρα 

11:00 πρωινή. 

1.6  Δημοσιότητα  

 

Δημοσίευση :   

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοθέση της 

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: http://www.desroda.gr  στη διαδρομή : Κεντρική σελ.► 

Διαγωνισμοί. 

 

1.7  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης   

 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα του 

http://www.desroda.gr/
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Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 και Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36Α).  Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 

δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Γενικές Πληροφορίες  

 

Παροχή Διευκρινίσεων  
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δύο (2) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών.  

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.  

  
Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.   

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
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την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από 

το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, 

είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της 

Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 

άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πχ αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

Εγγυήσεις  

 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) (ν.4541/2018 άρθρο 15 παρ.1) που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 

και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.  

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα 

στοιχεία:   

1) την ημερομηνία έκδοσης,   

2) τον εκδότη,   

3) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,   

4) τον αριθμό της εγγύησης,   

5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,   

6) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος  

τους όρους ότι:  

α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
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β) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,   

γ) τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας της 

διαγωνιστικής διαδικασίας,   

δ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,   

ε) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και  

ζ) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.   

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  

 

Δικαίωμα συμμετοχής   

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.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.   

Η ΔΕΣ ΡΟΔΑ μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση προμήθειας.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.  

Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% χωρίς ΦΠΑ επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού.  



 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ρ Ο Δ ΟΥ 

Αγίου Ιωάννου 54, Ρόδος, 85 133, ΑΦΜ: 99562542 Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ  

  

 
9 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 

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. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει ολικά ή μερικά την προσφορά 

του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει 

εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης.  

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της υπηρεσίας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται:   

1) Να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά την προηγούμενη της δημοσιεύσεως της 

παρούσης, ύψους τουλάχιστον  ίσου με το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς 

Φ.Π.Α.) Από τις ως άνω υποβληθείσες καταστάσεις θα πρέπει να προκύπτει το θετικό 
αποτέλεσμα της λειτουργίας των επιχειρήσεων.  

2) Να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα ύψους τουλάχιστον ίσου με το ποσό του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.)  

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται:    

Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων συναπτών ετών να έχουν εκτελέσει συμβάσεις 

συναφούς  τύπου ύψους τουλάχιστον ίσου με το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
(χωρίς Φ.Π.Α.).  
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Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν, επί ποινή 

αποκλεισμού, να συμμορφώνονται με τα παρακάτω πιστοποιητικά, σε ισχύι: 
 

1) ISO 9001  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, του φορέα που συμμετέχει στην διαδικασία της 

παρούσας πρόσκλησης. 

2) ISO 14001 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, του φορέα που συμμετέχει στην 

διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης. 

3) ISO/IATF 16949 ή ισοδύναμα αυτών, της κατασκευάστριας εταιρείας για τον σχεδιασμό και 

την παραγωγή συσσωρευτών εκκίνησης μόλυβδου - οξέος οχημάτων.  

4) Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών (Material Safety Data Sheet), που να καλύπτει όλους 

τους προσφερόμενους τύπους συσσωρευτών.  

5) Τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε 

τύπο συσσωρευτή. (Βάρος, διαστάσεις, κλπ) 

6) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης "Ec Declaration of Conformity".  

 7) Πιστοποιητικό καταγωγής "Certificate of origin". 

  

Κριτήρια Ανάθεσης    

 

Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

μόνο προσφορά: βάσει τιμής. 

 

 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών  

 

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά: μόνο βάσει τιμής.  

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας, 

προσφορές που θα υποβάλλονται για μέρος μόνο της προμήθειας θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.   

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.   

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά 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 
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κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών   

Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της ΔΕΣ ΡΟΔΑ από τους ενδιαφερόμενους σε 
σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην Ελληνική Γλώσσα.  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς.  

 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:   

 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

(β)έναν υποφάκελο με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.  

(γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.   

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία, επί ποινή αποκλεισμού, περιλαμβάνουν:  

1. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 

τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 

νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 

που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  

2. Εγγύηση συμμετοχής,(2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ) όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και του Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36Α) όπως ισχύει σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
(Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης). 
 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, 

στην οποία θα δηλώνει ότι:  
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• Έλαβε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, τους 

οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι η προμήθεια που θα 

προσφέρει θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της ΔΕΣ ΡΟΔΑ περί 

ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής της διαδικασίας.  

• Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 12 μήνες.  

• Θα προσκομίσει οποιοδήποτε από τα απαιτούμενα έγγραφα της παρούσης σε 

οποιοδήποτε στάδιο ζητηθεί από το αρμόδιο όργανο.  

• Οι συσσωρευτές θα παραδοθούν αποκλειστικά με έξοδα του προμηθευτή στις 

εγκαταστάσεις της ΔΕΣ ΡΟΔΑ στην οδό ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 54 ΡΟΔΟΣ τκ 85100. Σε 

περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος τα έξοδα μεταφοράς για την αντικατάσταση 

του, από και προς τις εγκαταστάσεις της ΔΕΣ ΡΟΔΑ βαρύνουν αποκλειστικά τον 
προμηθευτή 

4. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 

Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 

περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 

παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 

Ν.4506/2019) 

5. Φορολογική ενημερότητα του φορέα που συμμετέχει.  
 

6. Ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα που συμμετέχει. 

  
Τεχνική προσφορά : H τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καλύπτει 

όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί της παρούσας πρόσκλησης, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος του 
συσσωρευτή που προσφέρεται. 

 

Επιπλέον, η Τεχνική προσφορά πρέπει περιλαμβάνει απαραίτητα και τα ακόλουθα: 

 

1) ISO 9001  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, του φορέα που συμμετέχει στην διαδικασία της 

παρούσας πρόσκλησης. 

2) ISO 14001 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, του φορέα που συμμετέχει στην 

διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης. 
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3) ISO/IATF 16949 ή ισοδύναμα αυτών, της κατασκευάστριας εταιρείας για τον σχεδιασμό και 

την παραγωγή συσσωρευτών εκκίνησης μόλυβδου - οξέος οχημάτων.  

4) Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών (Material Safety Data Sheet), που να καλύπτει όλους 

τους προσφερόμενους τύπους συσσωρευτών.  

5) Τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε 

τύπο συσσωρευτή.  

6) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης "Ec Declaration of Conformity".  

 7) Πιστοποιητικό καταγωγής "Certificate of origin". 

 

Οι συσσωρευτές θα παραδοθούν αποκλειστικά με έξοδα του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις 

της ΔΕΣ ΡΟΔΑ στην οδό ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 54 ΡΟΔΟΣ τκ 85100. Σε περίπτωση ελαττωματικού 

προϊόντος τα έξοδα μεταφοράς για την αντικατάσταση του, από και προς τις εγκαταστάσεις 

της ΔΕΣ ΡΟΔΑ βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

Οι προσφερόμενοι συσσωρευτές να είναι καινούργιοι, αμεταχείριστοι, να μην φέρουν 

κατασκευαστικά ελαττώματα ή κακοτεχνίες, να μην είναι προϊόντα ανακατασκευής και να 

είναι κατάλληλοι για χρήση σε οχήματα.  

Οι συσσωρευτές θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE και να συμμορφώνονται πλήρως με: α) 

την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ, β) το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-50342, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

Οι συσσωρευτές κλειστού τύπου θα είναι έτοιμοι για χρήση (πληρωμένοι με υγρά και 

φορτισμένοι).  

Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει σήμανση OE (Original Equipment) για τουλάχιστον έναν 

τύπο συσσωρευτή που κατασκευάζει. Αυτό να προκύπτει από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια 

του προϊόντος συνοδευόμενη από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου, 

η οποία και να κατατεθεί.  

Οι συσσωρευτές να φέρουν σε εμφανές σημείο επί του κελύφους τους, πρωτότυπη πινακίδα 

του κατασκευαστικού οίκου, στην οποία να αναγράφονται εμφανώς τα στοιχεία 

κατασκευαστικού οίκου, ο τύπος – μοντέλο του συσσωρευτή, τα τεχνικά στοιχεία - 

χαρακτηριστικά αυτού και η ημερομηνία παραγωγής του.  

Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, με ημερομηνία παραγωγής έως 

πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Υπηρεσία.  

Στην τεχνική προσφορά να δηλωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον παραπάνω 

πίνακα Συσσωρευτών.  

Οι προσφερόμενοι συσσωρευτές θα πρέπει να καλύπτουν κατ΄ ελάχιστο τα ζητούμενα 

χαρακτηριστικά – απαιτήσεις του Πίνακα Συσσωρευτών, και να είναι κατάλληλοι για τον τύπο 

του οχήματος που προορίζεται. Η ονομαστική χωρητικότητα του συσσωρευτή (Ah) με ρυθμό 

C20 (20 Hr) δύναται να είναι ± 0,5% και το ρεύμα ψυχρής εκκίνησης (CCA) δύναται να είναι ± 

0,5% από τα ζητούμενα του του πίνακα Συσσωρευτών, σε περίπτωση που η κατασκευάστρια 
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εταιρεία δεν έχει αντίστοιχο συσσωρευτή με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Οι διαστάσεις των 

συσσωρευτών να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις.  

 

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών  

 

Η Οικονομική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο 
στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της 

τιμής.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία..  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται.  

 

Στον έντυπο σφραγισμένο κυρίως φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

 

  Λόγοι απόρριψης προσφορών  
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

1) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίζεται πιο πάνω.  

2) Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 

3) Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς),(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών). 

ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
  
Προσφορά του/της εταιρείας......................................................................... 
(επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση)  
  
Για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο  
«Προμήθεια συσσωρευτών για τα λεωφορεία της ΔΕΣ ΡΟΔΑ»   
  
Με Αναθέτουσα Αρχή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΕΣ ΡΟΔΑ  
  
Τμήμα Προμηθειών  
  

Ημερομηνία υποβολής προσφορών  26/03/2021  

ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πρωινή. 
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4) Χρόνος ισχύος προσφορών), η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή 

σφάλματα. 

5)  η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές.  

6) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

7) η οποία είναι αντιπροσφορά. 

8) δεν περιλαμβάνει ολόκληρη την ποσότητα που ζητείτε. 

9) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης.  

10) Απορρίπτεται αν δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36Α)   και   

11) Απορρίπτεται αν η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. 

12) Απορρίπτεται αν δεν αναφέρεται και να δηλώνεται υπεύθυνα και ξεκάθαρα ότι: Οι 
συσσωρευτές θα παραδοθούν αποκλειστικά με έξοδα του προμηθευτή στις 

εγκαταστάσεις της ΔΕΣ ΡΟΔΑ στην οδό ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 54 ΡΟΔΟΣ τκ 85100. Σε 

περίπτωση ελλαττωματικού προϊόντος τα έξοδα μεταφοράς για την αντικατάσταση 

του, από και προς τις εγκαταστάσεις της ΔΕΣ ΡΟΔΑ βαρύνουν αποκλειστικά τον 
προμηθευτή 

 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών   

 

Αποσφράγιση προσφορών  

Για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 

Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

κατάθεσης προσφορών (26-03-2021 ώρα 11:00):  

 

Αξιολόγηση προσφορών  
Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων.  

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο στη συνέχεια, προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών 

όλων των διαγωνιζόμενων, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και 

συντάσσει ενιαίο πρακτικό (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικές Προσφορές και 

Οικονομική Προσφορά) για την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών τους.  

  



 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ρ Ο Δ ΟΥ 

Αγίου Ιωάννου 54, Ρόδος, 85 133, ΑΦΜ: 99562542 Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ  

  

 
16 

Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στην αναθέτουσα αρχή προς 

έγκριση.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως 

κατωτέρω ενιαία απόφαση.  

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών αναδόχου - Δικαιολογητικά  

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («ανάδοχο»), και τον καλεί 

να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης σε αυτόν, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης   

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 

θέτοντάς του προθεσμία. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.   

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην προθεσμία που έχει τεθεί, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια 

διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.   

Ματαίωση Διαδικασίας  

 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά 
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.   

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36Α)  το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης.   
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου.   

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 

αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός 

ΦΠΑ.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία   

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.   

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της   

 

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 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας 

ή άλλως της υπηρεσίας. 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης   

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης    

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Τρόπος πληρωμής   

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 200 

και 219 του ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.   

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία.  
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Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις   

 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.   

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση 

του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

 

 Διάρκεια σύμβασης  

 
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31-12-2021.   

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 

αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 

ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.  

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης   

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.  

Για την ΔΕΣ ΡΟΔΑ 

ΤΣΙΚΚΗΣ Ν. Δημήτριος 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
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