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Προκήρυξη σύµβασης – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

 

ΤΜΗΜΑ I:  ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 

I.1) Επωνυµία, διευθύνσεις και σηµείο(-α) επαφής  

Επίσηµη επωνυµία: ATTIKO MET ΡO A.E. 
 
Ταχ. διεύθυνση: 
Λεωφ. Μεσογείων 191-193 
Πόλη: 
ΑΘΗΝΑ 

Ταχ. κώδικας:                                              
115 25   

Χώρα:                    
ΕΛΛΑ∆Α 

Σηµείο(-α) επαφής: 
 
Υπόψη: κα Αικ. Σαϊτη 

Τηλέφωνο:  (+3) 0210 6792473 

Ηλ. ταχυδροµείο: ksaiti@ametro.gr 
 

Φαξ: (+3) 0210 6792219 

∆ιεύθυνση(-εις) στο ∆ιαδίκτυο (εάν υπάρχει) 
Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα (URL): www.ametro.gr 
 
∆ιεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες: 
 ����Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σηµείο(-α) επαφής 

 Άλλη: συµπληρώστε το παράρτηµα A.I 
∆ιεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων 
(συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού συστήµατος αγορών): 
 ����Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σηµείο(-α) επαφής 

Άλλη: συµπληρώστε το παράρτηµα A.II 
∆ιεύθυνση για την αποστολή προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής: 
 Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σηµείο(-α) επαφής 

����Άλλη: συµπληρώστε το παράρτηµα A.III 
 
I.2) Κύρια δραστηριότητα  ή  δραστηριότητες του αναθέτοντος φορέα 

 Παραγωγή, µεταφορά και διανοµή αερίου και 
θερµότητας 
 Ηλεκτρισµός 
 Αναζήτηση και άντληση αερίου και 

      πετρελαίου 
 Αναζήτηση και εξόρυξη γαιανθράκων και 
άλλων στερεών καυσίµων 

 Ύδρευση 
 Ταχυδροµικές υπηρεσίες 
 Υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών 

����Αστικοί σιδηρόδροµοι, τραµ, τρόλεϊ ή λεωφορεία 
 Λιµενικές δραστηριότητες 
 Αεροδροµικές δραστηριότητες 
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II.1)  Περιγραφή 

II.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από τον αναθέτοντα φορέα 

«Προµήθεια Τροχαίου Υλικού (Σειρά II) του Τροχιοδρόµου της Αθήνας»  

II.1.2) Είδος της σύµβασης και τόπος εργασιών, τόπος παράδοσης ή παροχής 
[Επιλέξτε µόνο µία κατηγορία –έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες– η οποία αντιστοιχεί περισσότερο στο συγκεκριµένο 
αντικείµενο της σύµβασης ή της (των) αγοράς(-ών) σας]  

(α) Έργα                                             (β) Προµήθειες                             ���� (γ) Υπηρεσίες                                    

Κατηγορία υπηρεσίας:       Αριθ.   Κατασκευή 

Μελέτη και κατασκευή 

Πραγµατοποίηση, µε 
οποιαδήποτε µέσα, έργου που 
ανταποκρίνεται στις επακριβώς 
οριζόµενες από τους 
αναθέτοντες φορείς απαιτήσεις 

 

 

 
 

Αγορά 

Χρηµατοδοτική µίσθωση 

Μίσθωση 

Αγορά-µίσθωση 

Συνδυασµός αυτών 

���� 

 

 

 

 

(Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, 
δείτε τα παραρτήµατα XVIIA και XVIIB 
της οδηγίας 2004/17/ΕΚ) 

Κύριος χώρος ή τόπος εκτέλεσης 

…………………………………….  

Κωδικός NUTS        
       

Κύριος τόπος παράδοσης 

ΑΤΤΙΚΗ - ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός NUTS         GR- 300 

Κύριος τόπος παροχής 

…………………………………….  

Κωδικός NUTS  
             

II.1.3) Η προκήρυξη αφορά 

∆ηµόσια σύµβαση                                                         ����        ∆ηµιουργία δυναµικού συστήµατος αγορών (DPS)  

Σύναψη συµφωνίας πλαισίου                                         

 

II.1.5) Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης ή αγοράς(-ών) 

Αντικείµενο της Σύµβασης όπως αυτό εκτενέστερα περιγράφεται στο τεύχος «Προδιαγραφή Επιδόσεων» και στα 
λοιπά τεύχη του ∆ιαγωνισµού, είναι η Προµήθεια είκοσι πέντε (25) οχηµάτων για τις ανάγκες επέκτασης της 
λειτουργίας του σύγχρονου Τροχιοδρόµου (ΤΡΑΜ) στην µείζονα περιοχή της Αθήνας, περιλαµβανοµένης και της 
Προµήθειας των κύριων ανταλλακτικών οχηµάτων και του εξοπλισµού µετακίνησης οχηµάτων. 

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)  

 Κύριο λεξιλόγιο Συµπληρωµατικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση) 

Κύριο αντικείµενο 
 

����-� ����-� 

Πρόσθετο(-α) 
αντικείµενο(-α) 
 

34.62.20.00-3 
 

����-� ����-� 

 

II.1.7) Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement)  
ναι ����   όχι  
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II.1.8) Υποδιαίρεση σε τµήµατα (για πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα,                                                     ναι    όχι ���� 
 χρησιµοποιείτε το παράρτηµα Β όσες φορές απαιτείται) 

Εάν ναι, οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν για (σηµειώστε µόνον ένα τετραγωνίδιο): 

µόνον ένα τµήµα                            ένα ή περισσότερα τµήµατα           όλα τα τµήµατα                                     

II.1.9) Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές                                                                                        ναι    όχι ���� 

II. 2) Ποσότητα ή έκταση της σύµβασης 

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συµπεριλαµβανοµένων όλων των τµηµάτων και των δικαιωµάτων προαίρεσης, κατά 
περίπτωση) 

Εάν είναι γνωστή, εκτιµώµενη αξία χωρίς ΦΠΑ (µόνον αριθµοί):  66.250.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Νόµισµα: ΕΥΡΩ  

Ή  µεταξύ                         και                                                             Νόµισµα:            

 

II.2.2) ∆ικαιώµατα προαίρεσης (κατά περίπτωση)                                                                                        ναι     όχι ���� 

II.3)  ∆ιάρκεια ή προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης 

∆ιάρκεια σε µήνες: ��  ή/και  σε ηµέρες:  940 (από τη σύναψη της σύµβασης) 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

III.1)  Όροι σχετικοί µε τη σύµβαση 

III.1.1) Απαιτούµενες εγγυήσεις (κατά περίπτωση) 

Προκειµένου να συµµετάσχουν στο ∆ιαγωνισµό οι ∆ιαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν µε την προσφορά τους 
τραπεζική Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής για ποσό ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ 
(1.325.000,00€) το οποίο αντιστοιχεί στο 2% του εκτιµώµενου προϋπολογισµού του αντικειµένου της Προµήθειας. 
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα ισχύει για χρονικό διάστηµα δεκατριών (13) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Η υπόψη Εγγυητική Επιστολή θα εµπεριέχεται στον Φάκελο Α. 
Σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι κοινοπραξία/ ένωση προµηθευτών οι εγγυήσεις συµµετοχής πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των µελών της. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν να εκδοθούν Εγγυητικές Επιστολές περισσότερες 
της µίας, οι οποίες θα καλύπτουν αθροιστικά το συνολικό ποσό της εγγύησης, µε την προϋπόθεση ότι οι Εγγυητικές αυτές 
Επιστολές θα εκδοθούν η κάθε µία υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας/ ένωσης και όχι υπέρ µεµονωµένων µελών 
ξεχωριστά. 
O ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύµβασης οφείλει να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους 
δέκα τοις εκατό (10%) του Συνολικού Κατ’ Αποκοπή Τιµήµατος της Οικονοµικής Προσφοράς του. 

III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµοζόµενες διατάξεις 

Προβλέπεται χορήγηση έντοκης Προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού δέκα τοις εκατό (10%) επί του Συνολικού Κατ’ 
Αποκοπή Τιµήµατος της Οικονοµικής Προσφοράς του. Η προκαταβολή αυτή θα είναι προαιρετική. Για τη χορήγησή της 
απαιτείται σχετική αίτηση του Αναδόχου.  
Η προκαταβολή θα αποσβένεται τµηµατικά και αναλογικά κατά τις τµηµατικές πληρωµές, σύµφωνα µε το άρθρο 10.1 του 
τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων». 
Μετά την χορήγηση της προκαταβολής στον Ανάδοχο, οι πληρωµές του Συµβατικού Τιµήµατος θα πραγµατοποιούνται µε 
την πρόοδο των εργασιών σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 10 παρ. 2 του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων». 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε φόρους και τέλη, κρατήσεις κλπ, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 
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Η Προµήθεια χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους 
µέσω του Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013 / Π.∆.Ε. 

III.1.3) Νοµική µορφή την οποία πρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία οικονοµικών φορέων στην οποία 
κατακυρώνεται η σύµβαση (κατά περίπτωση) 

Κοινοπραξία που θα συσταθεί νόµιµα µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο θα συµπεριληφθούν όσα προβλέπονται 
στην Προκήρυξη.   

 

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης (κατά περίπτωση)             ναι   όχι����  

 

III.2)  Όροι συµµετοχής 

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την εγγραφή 
σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο 

Όπως περιγράφονται στο Τεύχος της αναλυτικής Προκήρυξης. ∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό γίνονται οικονοµικοί φορείς και 
εταιρείες, µεµονωµένες ή κοινοπραξίες/ ενώσεις αυτών εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα:  
Έχουν συσταθεί νόµιµα και λειτουργούν σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Ή Έχουν συσταθεί και λειτουργούν 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση, ή την κύρια εγκατάστασή τους, ή την καταστατική έδρα τους, στο 
εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσµό µε την οικονοµία του κράτους 
µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Η Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την νοµοθεσία τρίτων χωρών που 
έχουν υπογράψει την Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, (ΠΟΕ) η οποία 
κυρώθηκε µε τον Ν. 2513/97. ΚΑΙ Να αποδείξουν ότι διαθέτουν την χρηµατοληπτική και οικονοµική ικανότητα της παρ. 
12.1 της Προκήρυξης. ΚΑΙ Να αποδείξουν ότι έχουν την εµπειρία της παραγράφου 12.2 της Προκήρυξης και να 
υποβάλλουν τα στοιχεία της παρ. 12.3 της Προκήρυξης.  
Ο κάθε ∆ιαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στον ∆ιαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο 
κοινοπραξίας/ ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται όλες οι κοινοπραξίες στις οποίες µετέχει το κοινό µέλος. 
Περισσότερες πληροφορίες στην Προκήρυξη.  
Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των 
παρακάτω περιπτώσεων των παρ. 10.1 έως 10.6 της Προκήρυξης. Ο ∆ιαγωνιζόµενος δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά 
του αποκλεισµού του και να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις ειδικώς για τις περιπτώσεις των παρ. 10.3 και 10.6 
της Προκήρυξης. 
1) Εκκρεµεί εναντίον του δίωξη ή έχει καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας 
χρεοκοπίας, συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.  
2) Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή έχει κατατεθεί αίτηση περί πτώχευσης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης. 
3) Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. 
4) Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε 
τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της 
αναθέτουσας Αρχής. 
5) Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. 
6) Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή µη παροχή των πληροφοριών αυτών. 
Στις περιπτώσεις 10.1, 10.3 και 10.6 της Προκήρυξης αποκλεισµός του ∆ιαγωνιζοµένου νοµικού προσώπου ή και της 
κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει επέρχεται αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της διοίκησής 
του, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 20 της Προκήρυξης. 
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο ∆ιαγωνιζόµενος κατά την υποβολή της προσφοράς του υποβάλει Υπεύθυνη ∆ήλωση 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11.2 της Προκήρυξης.  
Αν ο ∆ιαγωνιζόµενος ανακηρυχθεί Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την υπογραφή της Σύµβασης, να προσκοµίσει όλα τα 
σχετικά πιστοποιητικά για τα οποία υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση. 
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III.2.2) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα  

Για την απόδειξη της χρηµατοληπτικής και οικονοµικής τους ικανότητας οι ∆ιαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλουν: 
1) Βεβαιώσεις Τραπεζών ή αντιστοίχων Πιστωτικών Ιδρυµάτων από τις οποίες να προκύπτει χρηµατοληπτική και 
οικονοµική ικανότητα του ∆ιαγωνιζόµενου για ποσό τουλάχιστον είκοσι έξι εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ 
(26.500.000,00€) εκ των οποίων ποσό τουλάχιστον δέκα εκατοµµυρίων ΕΥΡΩ (10.000.000,00€) να είναι διαθέσιµο για 
χορήγηση δανείων και ποσό τουλάχιστον δέκα εκατοµµυρίων ΕΥΡΩ (10.000.000,00€) για την χορήγηση Εγγυητικών 
Επιστολών, εκ των οποίων ποσό τουλάχιστον έξι εκατοµµυρίων εξακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (6.600.000,00€) να είναι 
διαθέσιµο και στις δύο περιπτώσεις για την παρούσα Σύµβαση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα ∆ της της Προκήρυξης. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η έκδοση των παραπάνω βεβαιώσεων δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα 
γιατί η εκδότρια Τράπεζα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα σύµφωνα µε το 
Υπόδειγµα Ε της Προκήρυξης και θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά. 
Οι ως άνω βεβαιώσεις πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπο. 
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας/ Ένωσης, η χρηµατοληπτική και οικονοµική ικανότητα µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 
από τις κοινοπρακτούσες/ συµπράττουσες εταιρείες. 
Μαζί µε τα υπόψη δικαιολογητικά οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο τον Πίνακα Α 
που επισυνάπτεται στη Προκήρυξη. 
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι που δεν θα προσκοµίσουν τις παραπάνω βεβαιώσεις ή που δεν θα καλύπτουν τα ως άνω προβλεπόµενα 
όρια χρηµατοληπτικής και οικονοµικής ικανότητας, αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό. 
2) ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όσον αφορά την εκτέλεση παρόµοιων 
εργασιών µε τις ζητούµενες στον παρόντα ∆ιαγωνισµό κατά τις τρεις προηγούµενες οικονοµικές χρήσεις. 

III.2.3) Τεχνική ικανότητα  

Στοιχεία Εµπειρίας 
Όπως περιγράφεται στο Τεύχος της αναλυτικής Προκήρυξης. Ενδεικτικά περιλαµβάνεται απόδειξη της γενικής και 
ειδικής εµπειρίας στην επιτυχή ολοκλήρωση προµηθειών συναφών µε τη ζητούµενη.  
Ειδικότερα, οι ∆ιαγωνιζόµενοι προκειµένου να συµµετέχουν στον παρόντα ∆ιαγωνισµό θα πρέπει να διαθέτουν παρόµοια 
εµπειρία µε την δηµοπρατούµενη προµήθεια, κατά την τελευταία τριετία (3 χρόνια προ της ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών). 
Συγκεκριµένα σχετικά µε την εµπειρία, οι ∆ιαγωνιζόµενοι απαιτείται να υποβάλλουν κατάλογο παραδόσεων που αφορούν 
την µελέτη, κατασκευή, προµήθεια, δοκιµή και θέση σε λειτουργία οχηµάτων τροχιοδρόµου (tram), ανεξαρτήτως τρόπου 
ηλεκτροδότησης, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία (3 χρόνια προ της ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών). Τα ανωτέρω οχήµατα θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εµπορική λειτουργία µε επιτυχία, αξιοπιστία και 
ασφάλεια, ικανοποιώντας τις συµβατικές απαιτήσεις των Κυρίων των έργων. 
Συµπληρωµατικά µε την ανωτέρω απαιτούµενη εµπειρία και µε δεδοµένο ότι τα οχήµατα του παρόντος διαγωνισµού θα 
πρέπει να διαθέτουν πρόβλεψη για µελλοντική εγκατάσταση και λειτουργία µε την χρήση συσσωρευτών /υπέρ πυκνωτών, 
οι ∆ιαγωνιζόµενοι οι οποίοι στην βασική τους εµπειρία κατά τα αναφερόµενα στη προηγούµενη παράγραφο δεν διαθέτουν 
οχήµατα µε ηλεκτροδότηση από συσσωρευτές/υπερ-πυκνωτές, θα πρέπει συµπληρωµατικά να αποδείξουν ότι έχουν 
κατασκευάσει οχήµατα Τραµ που να λειτουργούν µε την χρήση συσσωρευτών/υπέρ-πυκνωτών χωρίς ηλεκτροδότηση από 
εναέριο ροηφόρο αγωγό, για τα οποία θα απαιτείται κατ’ ελάχιστον να έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία πιστοποιηµένες 
δοκιµές εντός της τριετίας (3 χρόνια προ της ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών). 

Στοιχεία τεχνικής ικανότητας. 
Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού και του Τµήµατος για την διασφάλιση ποιότητας που διαθέτει η επιχείρηση. Οι 
∆ιαγωνιζόµενοι και οι υπεργολάβοι προµηθευτές τους θα πρέπει να διατηρούν και να είναι πιστοποιηµένοι κατά πρότυπο 
ISO 9001:2008 ή/ και IRIS. 
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες υπηρεσίες αναγνωρισµένων 
ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές σε προδιαγραφές και 
πρότυπα. 
Οργανόγραµµα στελέχωσης και βιογραφικά σηµειώµατα των στελεχών του ∆ιαγωνιζοµένου και των Υπεύθυνων για την 
µελέτη, κατασκευή, προµήθεια, δοκιµή και θέση σε λειτουργία των οχηµάτων. Τα βιογραφικά σηµειώµατα πρέπει να είναι 
υπογεγραµµένα από τα ίδια τα στελέχη που αφορούν. 
Κατάλογο των προτεινόµενων προµηθευτών και υπεργολάβων και των εργασιών που θα εκτελέσουν. Οι προµηθευτές και 
υπεργολάβοι που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αυτοί που εγκρίνει η αναθέτουσα αρχή. 

III.2.4) Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ’ αποκλειστικότητα (κατά περίπτωση)                                              ναι      όχι ���� 
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ΤΜΗΜΑ IV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

IV.1)  Είδος της διαδικασίας 

IV.1.1) Είδος της διαδικασίας 

Ανοικτή                                                   ����   

Κλειστή                                                     

Με διαπραγµάτευση                                                                        

Οι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί                                 ναι    όχι  

Εάν ναι, παραθέστε ονόµατα και διευθύνσεις των οικονοµικών 
φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί στο τµήµα VI.3): Συµπληρωµατικές 
πληροφορίες 

IV.  2) Κριτήρια ανάθεσης 

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης [σηµειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]  

Χαµηλότερη τιµή                                                                                         

Ή 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά όσον αφορά   ����  

          τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρουσιάζονται συνοδευόµενα 
 από τη στάθµισή τους ή σε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή ή στάθµισή 
 τους για εµφανείς λόγους) 

         ����  τα κριτήρια που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή 
 στην πρόσκληση για διαπραγµάτευση 

 

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού                                                                                  ναι      όχι ���� 

IV.3)  ∆ιοικητικές πληροφορίες 

IV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο ο αναθέτων φορέας (εάν υπάρχει) 

RFP-241/13 

IV.3.2) Προηγούµενες προκηρύξεις σχετικά µε την ίδια σύµβαση                                                 ναι      όχι ���� 

 

IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και τυχόν συµπληρωµατικών εγγράφων (εκτός 
από το ∆ΣΑ) 

Προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα 

Ηµεροµηνία:  00/00/0000  (ηη/µµ/εεεε)                                                                      Ώρα: 00:00 

Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίµου                                                                                            ναι ����     όχι  

Εάν ναι,  τιµή (µόνον αριθµοί): 20€    Νόµισµα: €   

Όροι και τρόπος πληρωµής:     Πληροφορίες στην διεύθυνση του σηµείου I.1 παραπάνω. 

IV.3.4) Προθεσµία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής 

Ηµεροµηνία:  10/01/2014  (ηη/µµ/εεεε)                                                                     Ώρα: 15:00 
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IV.3.5) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) µπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL     EN    FR    IT      LV    LT      HU   MT    NL    PL   PT   SK   SL    FI     SV     

                              ����                                                                   

 

IV.3.6) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία)  

Έως:   ��/��/���� (ηη/µµ/εεεε) 

Ή διάρκεια σε µήνα(-ες):  ���    ή/και  σε ηµέρες  365: (από την αναφερόµενη ηµεροµηνία παραλαβής των 

προσφορών) 

IV.3.7) Όροι για το άνοιγµα των προσφορών 

Τόπος (κατά περίπτωση):     Αθήνα   

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα των προσφορών (κατά περίπτωση)    ναι ����   όχι  

Νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των ∆ιαγωνιζοµένων. 

 

ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

VI.1) Πρόκειται για επαναλαµβανόµενο διαγωνισµό (κατά περίπτωση)                                   ναι    όχι ���� 

Εάν ναι, να αναφερθεί το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα για τη δηµοσίευση των επόµενων προκηρύξεων:  

                                         

VI.2) Σύµβαση(-εις) που σχετίζεται(-ονται) µε έργο ή/και πρόγραµµα                                    ναι ����   όχι  
χρηµατοδοτούµενο από τα κοινοτικά ταµεία  

Εάν ναι, να αναφέρετε το (τα) έργο(-α) ή/και το (τα) πρόγραµµα(-τα): 

Η Προµήθεια χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς 
Πόρους µέσω του Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013 / Π.∆.Ε. 

VI.3) Πρόσθετες πληροφορίες (κατά περίπτωση) 

Με την Αίτηση Συµµετοχής ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει έγγραφα νοµιµοποίησης και έγγραφα από τα 
οποία να προκύπτει ότι αυτός δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 54 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Περισσότερες 
πληροφορίες στην Προκήρυξη.    

 

VI.4) ∆ιαδικασίες προσφυγής 

VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

Επίσηµη επωνυµία: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

Ταχ. διεύθυνση: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 191-193 

Πόλη: ΑΘΗΝΑ  Ταχ. κώδικας:115-25 Χώρα: ΕΛΛΑ∆Α 

Ηλ. ταχ.: ksaiti@ametro.gr Τηλέφωνο: (+3)210 6792473 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (URL): Φαξ: (+3) 210 6792219 
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VI.4.2) Υποβολή προσφυγών [συµπληρώστε το σηµείο VI.4.2) Ή, εάν χρειάζεται, το σηµείο VI.4.3)] 

Επακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την προθεσµία (τις προθεσµίες) για την υποβολή προσφυγών: 

Σύµφωνα µε το Νόµο 3886/2010.  

Προδικαστική προσφυγή : 10 ηµέρες αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής  

Ασφαλιστικά Μέτρα ενώπιον του αρµόδιου ∆ικαστηρίου 10 ηµέρες από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της 
προδικαστικής προσφυγής 
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία µπορούν να ληφθούν πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 
Επίσηµη επωνυµία: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε 
Ταχ. διεύθυνση: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 191-193 

Πόλη: ΑΘΗΝΑ  Ταχ. κώδικας: 11525 Χώρα: ΕΛΛΑ∆Α 

Ηλ. ταχ.: legal@ametro.gr Τηλέφωνο: (+3)210 6792021 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (URL):       Φαξ: (+3)210 6792017 

VI.5)  Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:  08/11/2013  (ηη/µµ/εεεε) 

    
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

Συµπληρωµατικές διευθύνσεις και σηµεία επαφής 
 

 

III)  ∆ιευθύνσεις και σηµεία επαφής στα οποία µπορούν να αποστέλλονται προσφορές / αιτήσεις συµµετοχής 

Επίσηµη επωνυµία: 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Ταχ. διεύθυνση:  
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 191-193 
Πόλη: ΑΘΗΝΑ  
 

Ταχ. κώδικας: 115-25 Χώρα: ΕΛΛΑ∆Α 

Σηµείο(-α) επαφής: 
 
Υπόψη: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τηλέφωνο: 210 6792160 

Ηλ. ταχ.:       
 

Φαξ: 210 6726126  

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (URL): 
 

 


