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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:613473-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Χίος: Ηλεκτρικά οχήματα
2022/S 214-613473

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χίου
Ταχ. διεύθυνση: Δημοκρατίας 2
Πόλη: Χίος
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios
Ταχ. κωδικός: 82131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χαμέτης Ιωάννης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@chios.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2271351713/707
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.chios.gov.gr/

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: https://nepps.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
nepps.eprocurement.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:
«Υποδομές ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά οχήματα - Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Χίου»
Αριθμός αναφοράς: 91506/02-11-2022 (ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 176271)

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144900 Ηλεκτρικά οχήματα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνεται η προμήθεια των κάτωθι:
• Δέκα (10) Ηλεκτροκίνητα Οχήματα / Μηχανήματα.
• Δέκα (10) Σταθμούς Φόρτισης, οι οποίοι θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένοι και χωροθετημένοι για την 
σωστή λειτουργία των άνω προτεινόμενων Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων.
• Ένα (1) Λογισμικό Διαχείρισης των Δημοτικών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων / Μηχανημάτων και των Σταθμών 
Φόρτισης
• Μία (1) Υβριδική μονάδα ΑΠΕ.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 182 000.00 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:
ΟΜΑΔΑ Α: Ένα (1) Ηλεκτροκίνητο Μηχάνημα Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο) + Ένα (1) Ηλεκτροκίνητο Όχημα 
Αποκομιδής Απορριμμάτων + Δύο (2) Σταθμούς Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144431 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα
34144900 Ηλεκτρικά οχήματα
31681500 Συσκευές φόρτισης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Χίος

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά οχήματα-Σταθμοί 
φόρτισης του Δήμου Χίου» περιλαμβάνεται η προμήθεια των κάτωθι:
α) Ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Μηχανήματος Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο). Το προτεινόμενο Μηχάνημα θα 
χρησιμοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου για τον καθαρισμό κοινοχρήστων οδών 
που λόγο της χρήσης τους (λαϊκές, εκδηλώσεις, κλπ) απαιτούν αυξημένη φροντίδα και μέριμνα υγιεινής με 
σκοπό την ενίσχυση της προστασίας της υγείας όλων των πολιτών και επισκεπτών.
β) Ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Οχήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων. Το προτεινόμενο Όχημα θα χρησιμοποιείται 
από την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου για την αποκομιδή αστικών απορριμμάτων και ειδικών 
απορριμμάτων (πράσινο, αδρανή, κλπ) σε κοινόχρηστους χώρους συλλογής αστικών αποβλήτων που απαιτούν 
ειδικό τρόπο αποκομιδής και διαχείρισης.
γ) Δύο (2) Σταθμών Φόρτισης Τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW.

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: 390 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Υπό τους όρους του αρθ. 132 του Ν.4412/16

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ Β: Τρία (3) Ηλεκτροκίνητα Οχήματα Ειδικών Χρήσεων τύπου Pick up + Πέντε (5) Ηλεκτροκίνητα 
επιβατικά οχήματα 5 θέσεων + Οχτώ (8) Σταθμούς Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144900 Ηλεκτρικά οχήματα
31681500 Συσκευές φόρτισης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Χίος

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά οχήματα-Σταθμοί 
φόρτισης του Δήμου Χίου» περιλαμβάνεται η προμήθεια των κάτωθι:
α) Τριών (3) Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων Ειδικών Χρήσεων τύπου Pick up με ανοιχτό το τμήμα της καρότσας. 
Τα προτεινόμενα Οχήματα Ειδικών Χρήσεων θα χρησιμοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για 
την εξυπηρέτηση των συνεργείων του (οδοφωτισμός, ύδρευση-αποχέτευση, κλπ) όσον αφορά τη μεταφορά 
εξοπλισμού και υλικών.
β) Πέντε (5) Ηλεκτροκίνητων Επιβατικών Οχημάτων, με ενδεικτικό συνολικό μήκος έως 4,5 (m) για 5 επιβάτες. 
Τα προτεινόμενα ηλεκτροκίνητα οχήματα θα χρησιμοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για 
την μεταφορά προσωπικού σε προγραμματισμένες επισκέψεις, εργασίες, αυτοψίες, ανάλογα με τις εκάστοτε 
υποχρεώσεις όπως αυτές θα προγραμματίζονται.
γ) Οκτώ (8) Σταθμών Φόρτισης Τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW.

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: 625 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Υπό τους όρους του αρθ. 132 του Ν.4412/16.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ Γ: Μία (1) Υβριδική Μονάδα ΑΠΕ χωρητικότητας 40 kWh + Ένα (1) Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων / Μηχανημάτων και των Σταθμών Φόρτισης
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09331200 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία
48000000 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Χίος

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά οχήματα-Σταθμοί 
φόρτισης του Δήμου Χίου» περιλαμβάνεται η προμήθεια των κάτωθι:
α) Μίας (1) Υβριδικής Μονάδας ΑΠΕ με Φ/Β σταθμό με χρήση πλαισίων υπερυψηλής απόδοσης, με 
συσσωρευτές ιόντων λιθίου χωρητικότητας 40 kWh, συνδυαζόμενη με Υβριδικούς Inverters συνολικής ισχύος 35 
kW.
β) Ενός (1) Λογισμικού Διαχείρισης ενέργειας Υβριδικής Μονάδας και Σταθμών Φόρτισης.

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: 167 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Υπό τους όρους του αρθ. 132 του Ν.4412/16

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
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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:
Όπως αναφέρεται στο αρθ. 2.2.4 της διακήρυξης

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

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως αναφέρεται στα άρθρα 4.1 έως 4.6, 5.1 έως 5.4 και 6.1 έως 6.7 της διακήρυξης

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: 12/12/2022
Τοπική ώρα: 17:00

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.2.6) 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: 16/12/2022
Τοπική ώρα: 08:00
Τόπος:
Ηλεκτρονική αποσφράγιση διαγωνισμού
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Ηλεκτρονική αποσφράγιση από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

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
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: κτίριο ΚΕΡΑΝΗ, Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: κτίριο ΚΕΡΑΝΗ, Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/11/2022
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