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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:663301-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Λαμια: Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης
2022/S 230-663301

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Λ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2
Πόλη: ΛΑΜΙΑ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 35132
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: v.palaiologou@pste.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2231354744
Φαξ:  +30 2231354730
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pste.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.pste.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr
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:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (59) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ (Operational Leasing)
Αριθμός αναφοράς: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν8

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
66114000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης

II.1.3) Είδος σύμβασης
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Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(Operational Leasing) πενήντα εννέα (59) νέων, σύγχρονων, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχημάτων για τις 
ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα ενισχύσουν το στόλο της Περιφέρειας για τη κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών και των αναγκών της πολιτικής προστασίας, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς.
Εκτιμώμενης Αξίας 2.286.312,00€ € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.843.800,00 €, ΦΠΑ : 442512,00 €)

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 843 800.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κωδικός NUTS: EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Elláda
Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα / Fthiotida
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κατά τόπους στις πόλεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(Operational Leasing) πενήντα εννέα (59) νέων, σύγχρονων, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχημάτων για 
τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα αντικαταστήσουν δέκα εφτά (17) οχήματα παλαιάς 
τεχνολογίας ρυπογόνα και υψηλού λειτουργικού κόστους που θα αποσυρθούν και επιπλέον 25 οχημάτων 
που θα ενισχύσουν το στόλο της Περιφέρειας για τη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και των αναγκών της 
πολιτικής προστασίας, χωρίς δικαίωμα εξαγοράςΜε την υπό ανάθεση σύμβαση, ο ανάδοχος θα διαθέσει στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εβδομήντα (70) καινούργια οχήματα σύμφωνα με τις κατανομές και προδιαγραφές 
της παρούσας για χρονικό διάστημα εξήντα (60) μηνών που θα περιλαμβάνει και :
- Ασφάλιση οχημάτων
- Δαπάνες τελών κυκλοφορίας
- Δαπάνες ΚΤΕΟ
- Δαπάνες για συντήρηση, ανταλλακτικά, μηχανικές επισκευές και φανοποιεία.
- Δαπάνες αντικατάστασης ελαστικών και συναφών εργασιών (αν απαιτούνται όπως ευθυγράμμιση, 
ζυγοστάθμιση) για κάθε όχημα και για κάθε 40.000 χιλιόμετρα).
- Οδική βοήθεια 24ωρη Πανελλαδική
- Αντικατάσταση οχήματος εντός 48 ωρών σε περίπτωση ακινησίας από ατύχημα ή αποκατάσταση βλάβης
Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη ή (24 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης

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: 1 843 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Δυνατότητα παράτασης σύμβασης έως πέντε (5) μήνες,

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: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

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

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Εγγραφή σε επαγγελματικό επιμελητήριο

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

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: 30/12/2022
Τοπική ώρα: 23:59

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.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/01/2023
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΛΕΩΦ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
(3ος ΟΡΟΦΟΣ)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141224
Φαξ:  +30 2313319135
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-prcurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – Δ.Ε./ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2
Πόλη: ΛΑΜΙΑ
Ταχ. κωδικός: 351312
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: v.palaiologou@pste.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2231354744
Φαξ:  +30 2231354730
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.pste.gov.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 
μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – Δ.Ε./ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ2
Πόλη: ΛΑΜΙΑ
Ταχ. κωδικός: 35132
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: v.palaiologou@pste.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2231354744
Φαξ:  +30 2231354730
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.pste.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/11/2022
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