
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ & ΤΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» 

(RFP-389/20, Α..-100915) 

 
Αρ. Πρωη.: ALX - 71723                     Αθήνα,  01 / 12 / 2020 

 
Αλαζέησλ θνξέαο: ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Ε. (ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.), 
Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 115 25, εκείν επαθήο: θνο Κ. Καξαζάλνο, Σει.: 
+30 210 6792.246, Φαμ: +30 210 6726.126, Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail): 
kkarathanos@ametro.gr 
 
Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο (βελδίλε & 
ληίδει) θαη ινηπώλ ζπλαθώλ εηδώλ (ιάδηα, ςπθηηθό πγξό, πιύζηκν θ.α.) γηα ηηο 
ζρεηηθέο αλάγθεο αλεθνδηαζκνύ ησλ εηαηξηθώλ νρεκάησλ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 
ζηελ Αζήλα. Ο Κσδηθόο CPV ηεο ύκβαζεο: 09100000-0 «ΚΑΤΙΜΑ». 
 
Ο Δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά (κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ 
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκόζησλ πκβάζεσλ, Ε..Η.ΔΗ..) κε αλνηθηή 
δηαδηθαζία, θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/16, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο, ε νπνία ζα 
αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΔΗ, ζην ΕΗΔΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 
(www.ametro.gr). 
 
Η δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. θαη ηνπ 
Αλαδόρνπ ζα είλαη δύν (2) έηε. 
 

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ύκβαζεο, γηα ηε δηάξθεηα ησλ δύν(2) εηώλ αλέξρεηαη ζε 
εκαηόν δέκα τιλιάδες ηεηρακόζια Εσρώ (110.400,00 €) τωρίς Φ.Π.Α., είλαη 

δεζκεπηηθή θαη δελ επηηξέπεηαη ζηνπο Οηθνλνκηθνύο Φνξείο λα ηελ ππεξβνύλ, επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεύνληαη από ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 12 

μηνών από ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ιήμεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ. Δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, νύηε επηηξέπεηαη ε 
ππνβνιή πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ δεηνύκελσλ πξντόλησλ /ππεξεζηώλ. 
 
Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζό των δύν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ 

νθηώ ΕΤΡΩ (2.208,00 €), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο ζπλνιηθήο εθηηκώκελεο 
αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ. Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζεο αλέξρεηαη 
ζην 5% επί ηεο αμίαο ηεο ύκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 
 
ηνλ Δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ αζθνύλ 
δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο απαηηείηαη, λα κε ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό 
ηνπο νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Δηαθήξπμεο θαη λα πιεξνύληαη ηα 
θξηηήξηα επηινγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν13 ηεο Δηαθήξπμεο. ηνηρεία γηα ηα 
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – ηερληθή πξνζθνξά θαη ηα πεξηερόκελα 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ δίλνληαη 
ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ Δηαγσληζκνύ θαη ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο. 

mailto:kkarathanos@ametro.gr
ΑΔΑ: 9ΛΝΖ46Ψ8Ο3-ΤΛΚ





 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 311 ηνπ Ν.4412/16. 
 

Προθεζμία σποβολής ηων προζθορών:  11/01/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

 
 
 
       Για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 
 
 
       Νικόλαος Κοσρέτας 
       Διεσθύνων Σύμβοσλος 
       & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
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