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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

RFP-290/16 - «ΦΤΛΑΞΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.» 

 

Απ. Ππωη. : ALX - 58404               Αθήνα, 08  Ιοςλίος 2016  

 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ, Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193,  Αζήλα, 11525, εκείν επαθήο-    
Τπφςε : θ. Αηθ. ατηε, Σει.: +30 2106792473, Φαμ: +30 2106726126, Ηιεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν: ksaiti@ametro.gr 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ Φύλαξη 

ηων Γπαθείων ηηρ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. Πξφθεηηαη γηα ηελ θχιαμε θαη αζθάιεηα 
ησλ παξαθάησ ρψξσλ: 

 α) ην θηίξην φπνπ ζηεγάδνληαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ επί ηεο 
Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ,  

β) ην θηίξην φπνπ ζηεγάδνληαη γξαθεία ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ επί ηεο νδνχ Γεδεψλ 2, 
ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ θαη  

γ) ν ρψξνο ζηάζκεπζεο ηνπ ζηαζκνχ Μεηξφ Καηεράθε επί ηεο νδνχ Μεζνγείσλ, 
ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ. 

Επηζεκαίλεηαη φηη ε θχιαμε γηα ην θηίξην ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ θαζψο θαη γηα ην 
θηίξην γξαθείσλ ηεο νδνχ Γεδεψλ ζα γίλεηαη απφ έλα (1) θχιαθα αλά βάξδηα θαη γηα 
ηα δχν θηίξηα, ζα είλαη 24-σξε ζε ηξεηο βάξδηεο, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζαββαηνθχξηαθσλ θαη αξγηψλ. Όζνλ αθνξά ηε θχιαμε ηνπ 
ρψξνπ ζηάζκεπζεο ηνπ ηαζκνχ Μεηξφ Καηεράθε ζα είλαη 8-σξε απφ 07:00 έσο 
15:00 ζε κηα βάξδηα πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα (εθηφο ζαββαηνθχξηαθσλ θαη 
αξγηψλ).  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ κε αλνηθηή δηαδηθαζία, κε δεκνζίεπζε 
πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο ζηνλ Ειιεληθφ Σχπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
ΑΜ. Οη Δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα Σεχρε ηνπ Δηαγσληζκνχ. 
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ θαη ηνπ 
Αλαδφρνπ, ζα είλαη ηξηψλ (3) εηψλ κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο. Η πλνιηθή Πξνεθηηκψκελε Ακνηβή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 

Φχιαμεο για ηπία (3) έηη αλέξρεηαη ζε διακόζιερ ογδόνηα σιλιάδερ (280.000,00) 
ΕΥΡΩ, ρσξίο Φ.Π.Α. Δελ γίλνληαη δεθηέο  ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  

Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε πένηε σιλιάδερ εξακόζια  Εςπώ 

(5.600,00€) θαη ε Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζεο, αλέξρεηαη ζε 5% επί ηεο 
πλνιηθήο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ρσξίο ΦΠΑ). 
ην Δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο νηθνλνκηθνί θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα κεκνλσκέλα ή ζε ζχκπξαμε / θνηλνπξαμία. ε θάζε πεξίπησζε νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο πξέπεη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Δηαθήξπμεο. 
ηνηρεία γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ 
δίλνληαη ζην ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ Δηαγσληζκνχ. 

Κπιηήπιο ανάθεζηρ:  Υακειφηεξε ηηκή 

Πποθεζμία ςποβολήρ ηων πποζθοπών: 15 επηεμβπίος 2016 και ώπα 10:00 

Για ηην ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 

 

_________________________ 

 Θ. Παπαδόποςλορ 

 Ανηιππόεδπορ Δ.. & Διεςθύνων ύμβοςλορ 
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