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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τ∆-110/21 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε

Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ̟αροχή υ̟ηρεσιών καθαρισµού του τροχαίου υλικού
των γραµµών 1,2, 3 & Τραµ και των αµαξοστασίων της ΣΤΑΣΥ.
Η ̟αρούσα σύµβαση υ̟οδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα:
ΤΜΗΜΑ 1: Η ̟αροχή υ̟ηρεσιών καθαρισµού του τροχαίου υλικού των γραµµών 1,2, 3 &
Τραµ αφορά συνο̟τικά τα κάτωθι,
 Καθαρισµό του συνόλου του τροχαίου υλικού της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ, ο ο̟οίος
α̟οτελείται α̟ό 14.5 συρµούς 5 οχηµάτων 8ης ̟αραλαβής, 9.5 συρµούς 5 οχηµάτων
10ης ̟αραλαβής και 17.5 συρµούς 6 οχηµάτων 11ης ̟αραλαβής. Συνολικά α̟οτελείται
α̟ό 41.5 συρµούς των 5 ή 6 οχηµάτων έκαστος.
 Καθαρισµό του συνόλου του Τροχαίου Υλικού των γραµµών 2 & 3 της ΣΤΑΣΥ, ο
ο̟οίος α̟οτελείται α̟ό 28 συρµούς σειράς Ι, 21 συρµούς σειράς ΙΙ και 17 συρµούς της
σειράς ΙΙΙ. Συνολικά α̟οτελείται α̟ό 66 συρµούς των έξι (6) οχηµάτων έκαστος.
 Καθαρισµό του συνόλου του Τροχαίου Υλικού του συστήµατος Τραµ της ΣΤΑΣΥ, ο
ο̟οίος α̟οτελείται α̟ό 34 συρµούς.
 Καθαρισµό των εγκαταστάσεων αυτόµατου ̟λυντηρίου συρµών του Αµαξοστασίου
Σε̟ολίων & Ελαιώνα και των χώρων εκτέλεσης των εργασιών καθαρισµού.
Τα ̟ρογράµµατα καθαρισµού ̟εριλαµβάνουν εργασίες καθαρισµού για την εξασφάλιση της
συνεχούς διατήρησης του α̟αιτούµενου ε̟ί̟εδου καθαριότητας ό̟ως ̟εριγράφεται στο
Παράρτηµα IV– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.
ΤΜΗΜΑ 2: Η ̟αροχή υ̟ηρεσιών καθαρισµού των αµαξοστασίων της ΣΤΑΣΥ αφορά τους
χώρους των αµαξοστασίων Σε̟ολίων, Ελαιώνα, Σταυρού, Πειραιά, Φαλήρου & Ελληνικό
ό̟ως ̟εριγράφεται στο Παράρτηµα IV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Οι οικονοµικοί φορείς, δύναται να ̟αραλάβουν τα σχέδια των αµαξοστασίων, α̟ό τα γραφεία
της ΣΤΑΣΥ, Αθηνάς 67, 4ος όροφος γρ.7, εργάσιµες ηµέρες και ώρες (09.00-16.00) ή µε ηλ. µήνυµα
στο gkaranika@stasy.gr & zplastra@stasy.gr.
Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της ̟ύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήµατος σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).

ΑΔΑ: ΩΜΒΑΟΡΛΟ-ΙΑΦ
Το ̟λήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ),
στη
διαδικτυακή
̟ύλη
του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.http://www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ www.stasy.gr.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης έχουν οικονοµικοί
φορείς ̟αροχής υ̟ηρεσιών καθαρισµού α̟ό το καταστατικό των ο̟οίων σαφέστατα ̟ροκύ̟τει
ότι η ̟αροχή των ζητουµένων υ̟ηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους σκο̟ό ̟ου είναι
εγκατεστηµένες σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό 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 ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας ̟αραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ̟εριλαµβανοµένων και των ̟ροσωρινών συµ̟ράξεων,
δεν α̟αιτείται να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ̟οβολή ̟ροσφοράς. Η
ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί να α̟αιτήσει α̟ό τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να ̟εριβληθούν
συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση.
Στις ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της ΣΤΑΣΥ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε ̟ερί̟τωση ανάθεσης της
σύµβασης σε ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι ̟λήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Προκειµένου να δοθεί στους οικονοµικούς φορείς η δυνατότητα να διαµορφώσουν ά̟οψη για
τις εγκαταστάσεις ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή των ̟ροσφορών τους θα διοργανωθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ
ε̟ίσκεψη στους χώρους αυτούς την 10.12.2021 και ώρα 10.00. Οι διαγωνιζόµενοι θα ̟ρέ̟ει να
δηλώσουν δικαίωµα συµµετοχής στην ε̟ίσκεψη αυτή α̟οστέλλοντας µήνυµα στο δικτυακό
τό̟ο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
το αργότερο µια () εργάσιµη ηµέρα ̟ριν α̟ό την ε̟ίσκεψη.
Τα αιτήµατα ̟αροχής διευκρινίσεων υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δώδεκα (12)
ηµέρες ̟ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών και α̟αντώνται αντίστοιχα
στο δικτυακό τό̟ο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
̟ύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ
Η καταληκτική ηµεροµηνία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών είναι η 17η.01.2022 και ώρα 10:00.
Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική
Προσφορά» & Οικονοµική ̟ροσφορά θα γίνει την 20η.01.2022 και ώρα 10.00.
Η διάρκεια της σύµβασης, ̟ου θα υ̟ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου θα είναι για
διάστηµα δυο (2) ετών. Η έναρξη ισχύος της σύµβασης θα καθοριστεί µε την υ̟ογραφή του
σχετικού συµφωνητικού ̟αροχής υ̟ηρεσιών και κατό̟ιν λήξης της ισχύος της υφιστάµενης
σύµβασης ήτοι αρχές του 2023.

ΑΔΑ: ΩΜΒΑΟΡΛΟ-ΙΑΦ
Ο ̟ροϋ̟ολογισµός για την αρχική διάρκεια της σύµβασης για τον καθαρισµό του τροχαίου
υλικού των γραµµών 1,2,3 & Τραµ (ΤΜΗΜΑ 1) ανέρχεται στο ̟οσό των δύο εκατοµµυρίων
τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (2.492.400,00€) συµ̟εριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24% (̟ροϋ̟ολογισµός χωρίς ΦΠΑ 2.010.000,00€).
Ο ̟ροϋ̟ολογισµός για την αρχική διάρκεια της σύµβασης για τον καθαρισµό των
αµαξοστασίων της ΣΤΑΣΥ (ΤΜΗΜΑ 2) ανέρχεται στο ̟οσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων
Ευρώ και τετρακόσια Ευρώ (260.400,00€) συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (̟ροϋ̟ολογισµός
χωρίς ΦΠΑ 210.000,00 €).
∆ικαίωµα ̟ροαίρεσης - ̟αράτασης της Σύµβασης: Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ̟αρατείνει
µονοµερώς την ̟ιο ̟άνω διάρκεια ισχύος της σύµβασης µέχρι ένα (1) ε̟ι̟λέον έτος. Σε
̟ερί̟τωση ̟αράτασης της σύµβασης για ένα ε̟ι̟λέον έτος θα ισχύουν οι ίδιοι όροι και τιµές
της αρχικής διάρκειας της σύµβασης
Σε ̟ερί̟τωση ̟αράτασης της σύµβασης για ένα (1) ε̟ι̟λέον έτος ο ̟ροϋ̟ολογισµός ανέρχεται
στο ̟οσό του 1.005.000,00€ ̟λέον ΦΠΑ ήτοι 1.246.200,00€ για τον καθαρισµό του τροχαίου
υλικού των γραµµών 1,2,3 & Τραµ και 105.000,00€ ̟λέον ΦΠΑ ήτοι 130.200,00€ για τον
καθαρισµό των αµαξοστασίων της ΣΤΑΣΥ.
Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός ανέρχεται στο ̟οσό των τριών εκατοµµυρίων τριακοσίων
τριάντα χιλιάδων Ευρώ (3.330.000,00€). Ο ̟ροϋ̟ολογισµός για την αρχική διάρκεια της
σύµβασης ανέρχεται στο ̟οσό των δύο εκατοµµυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ
(2.220.000,00 €) Ευρώ
Ο Ανάδοχος θα καταθέσει Εγγυητική Ε̟ιστολή Καλής Εκτέλεσης ̟οσού ίσου µε το 4% ε̟ί της
εκτιµώµενης της σύµβασης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της ̟λέον συµφέρουσας α̟ό οικονοµική ά̟οψη
̟ροσφοράς µόνο βάσει τιµής.

Νίκος Χαιρέτας
∆ιευθύνων Σύµβουλος

