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ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ, Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 11525, εκείν επαθήοΤπφςε: θαο Αηθ. αΐηε, Σει. 210.679.2473, Fax: 210.672.6126, Ηιεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν : ksaiti@ametro.gr
Σν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ κε θσδηθφ CPV 34622000-3 «ηδεξνδξνκηθέο ή
ηξνρηνδξνκηθέο άκαμεο κεηαθνξάο επηβαηψλ θαη ηξφιετ», είλαη ε Πξνκήζεηα 25
οτημάηφν γηα ηηο αλάγθεο επέθηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ Σξνρηνδξφκνπ
(ΣΡΑΜ) ζηελ κείδνλα πεξηνρή ηεο Αζήλαο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Πξνκήζεηαο
ησλ θχξησλ αληαιιαθηηθψλ ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ κεηαθίλεζήο ηνπο,
φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα ηεχρε ηνπ Δηαγσληζκνχ.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ κε αλνηθηή δηαδηθαζία θαη κε δεκνζίεπζε ηεο
παξνχζαο πεξίιεςεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ζηελ
Δηαχγεηα, ζηνλ Ειιεληθφ Σχπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. Επίζεο ην ηεχρνο ηεο
Δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΔΗ θαη φια ηα ηεχρε ηνπ Δηαγσληζκνχ ζηνλ
ηζηνρψξν ηεο ΑM www.ametro.gr. Οη Δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο
ηνπο ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα Σεχρε ηνπ Δηαγσληζκνχ.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο γηα ηελ πιήξε πεξάησζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνκήζεηαο
είλαη 940 ημερολογιακές ημέρες απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.
Ο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο αλέξρεηαη ζε
64.250.000,00 € ρσξίο ΦΠΑ. Πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε έληνθεο Πξνθαηαβνιήο ζηνλ
Αλάδνρν πνζνχ 30% επί ηνπ πλνιηθνχ Καη’ Απνθνπή Σηκήκαηνο ηεο Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο ηνπ. Η Πξνκήζεηα ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ΕΠΑ 20142020, κέζσ ηεο Πξάμεο «Δπηηθή Επέθηαζε ηνπ ΣΡΑΜ ζην Πεηξαηά» θαη ηνπ
Επηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΑΣΣΙΚΗ». Ο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο είλαη
δεζκεπηηθφο θαη δελ επηηξέπεηαη ζηνπο Δηαγσληδφκελνπο λα ηνλ ππεξβνχλ.
Σν πνζφ ηεο Εγγπεηηθήο Επηζηνιήο πκκεηνρήο πνπ ζα θαηαηεζεί αληηζηνηρεί ζην 2%
ηνπ εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνκήζεηαο, εθηφο ΦΠΑ θαη
αλέξρεηαη ζε 1.285.000,00 €.
Δεθηνί ζην Δηαγσληζκφ γίλνληαη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη εηαηξείεο, κεκνλσκέλεο ή
θνηλνπξαμίεο/ελψζεηο απηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Δηαθήξπμεο. Γηα ηελ
ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα
δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο
ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Ε..Η.ΔΗ..–
Δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr). Εηδηθφηεξα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο
απαηηείηαη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Δηαθήξπμεο.
Κριηήριο ανάθεζης ηης ύμβαζης είναι η πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική
άπουη προζθορά βάζει βέληιζηης ζτέζης ποιόηηηας – ηιμής, ζύμθφνα με ηο
άρθρο 311 ηοσ ν.4412/16.
Προθεζμία σποβολής ηφν προζθορών: 30/03/2017 και ώρα 11:00 π.μ.
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_________________________
Θ. Παπαδόποσλος
Ανηιπρόεδρος Δ.. &
Διεσθύνφν ύμβοσλος

