
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 36645/28-07-2022) 

 
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με 
Ανοικτή Διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά (βάσει τιμής) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 
τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) με οδηγό για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών οδικών 
εκδρομών και Πρακτικών Ασκήσεων φοιτητών του ΕΜΠ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 
4412/2016.  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 15772 Ζωγράφου 
Τηλέφωνο: 210 7723358, 4157 
 
2. Τίτλος: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) με οδηγό για την 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών οδικών εκδρομών και Πρακτικών Ασκήσεων φοιτητών του 
ΕΜΠ» 
 
3. Περιγραφή-αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η επιλογή αναδόχου για 
την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) με οδηγό για την 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών οδικών εκδρομών και Πρακτικών Ασκήσεων φοιτητών του ΕΜΠ. 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 154.829,21€ συμπ. ΦΠΑ 13% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 137.017,00€, ΦΠΑ 13%: 17.812,21€). Οι προς ανάθεση υπηρεσίες 
κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

 60172000-4 «ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό»  
 
4. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 
 
5. Προϋπολογισμός: 154.829,21€ συμπ. ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 137.017,00€, ΦΠΑ 
13%: 17.812,21€). 
 
6. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής). 
 

7. Διάρκεια σύμβασης:  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της.  
 
8. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), ποσού δύο χιλιάδων 
επτακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (2.740,34€). 
 
9. Βασικοί όροι χρηματοδότησης:  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Τακτικού Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 0543) (έργο: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης τουριστικών 
λεωφορείων (πούλμαν) με οδηγό για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών οδικών εκδρομών και 
Πρακτικών Ασκήσεων φοιτητών του ΕΜΠ»). 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 – ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ. 2107723358  
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10. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Από  την Διαδικτυακή πύλη των Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr ) και την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (doy.ntua.gr). 
 
11. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/09/2022 και ώρα 14:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr). 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 15/09/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.. 
 
12. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
 
13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 
14. Δικαίωμα συμμετοχής:  
1. 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, 5, 6 και 7 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. 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 
15. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής: Όπως ορίζεται στην υπ΄αριθμ. 36645/28-07-2022 Διακήρυξη 
(ΑΔΑΜ: 22PROC01101809) και, συγκεκριμένα, στα άρθρα 2.2.4 έως 2.2.7 αυτής. 
 
16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 
17. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία:  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του (βλ. άρθρο 3.4 παρ. Α’ διακήρυξης). Όποιος έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του 
π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της 
προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος 
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός 
του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή (βλ. άρθρο 3.4 παρ. Β’ διακήρυξης). 

 
18. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού. 
        

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ 

 

Η Aν. Προϊσταμένη 
του Τμήματος Προμηθειών 

 
 
 

Ε. Μπατζιά 

Η Αν. Προϊσταμένη 
της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών  

 
 
 

Ε. Μπατζιά 

Η Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης 
Διοικητικής Στήριξης & Σπουδών 

 
 
 

Ε. Παπαγιάννη 
 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:   

− Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

− ΓΔΔΣΣ 

− Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

− Τμήμα Προμηθειών                                                                                    

 

Ακριβές αντίγραφο από το 
πρωτότυπο που βρίσκεται στην 

Υπηρεσία 
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