
 

 
ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΧΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ (BACS) ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΧΝ 

ΓΡΑΜΜΧΝ 2 & 3 ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΣΗN ΤΝΔΕΗ ΣΟΤ ΜΕ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΑΚ - 

ΟΑΑ» RFP-300/16, Α..29394. 

Αρ. Πρωη. : ALX -  59778    Αθήνα,  21  Δεκεμβρίοσ  2016  

 

ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ, Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 11525, εκείν επαθήο- 
Τπφςε: θαο Αηθ. αΐηε, Σει. 210.679.2473, Fax: 210.672.6126, Ηιεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν : ksaiti@ametro.gr 

Σν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ κε θσδηθφ CPV 48151000-1 «χζηεκα ειέγρνπ κε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή», πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκψλ θαη ειέγρνπ θηηξίσλ (BACS) ησλ 

ηαζκψλ ηνπ Μεηξφ ψζηε λα ζπλδεζνχλ κε ην Απηφκαην χζηεκα πιινγήο 

Κνκίζηξνπ (ΑΚ) ηνπ ΟΑΑ. Σν ελ ιφγσ αληηθείκελν ρσξίδεηαη ζε δχν (2) 

επηκέξνπο ηκήκαηα: 
Σκήκα  Α, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ επεθηάζεηο:   

 Δπέθηαζε πξνο Διιεληθφ (4 ζηαζκνί) 

 ηαζκνί Υνιαξγφο, Ννκηζκαηνθνπείν θαη Αγ. Παξαζθεπή ηεο Γξακκήο 3 (3 
ζηαζκνί) 

  Α’ Φάζε ησλ Δπεθηάζεσλ ηνπ Μεηξφ (7 ζηαζκνί) 

 Δπεθηάζεηο πξνο Υατδάξη θαη Αλζνχπνιε (3 ζηαζκνί) 
Σκήκα Β, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην Βαζηθφ Έξγν ηνπ κεηξφ (19 ζηαζκνί) 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ κε αλνηθηή δηαδηθαζία θαη κε δεκνζίεπζε 

πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ζηνλ Διιεληθφ Σχπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. Σα ηεχρε ηνπ 

δηαγσληζκνχ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. (www.ametro.gr) 

θαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. (www.promitheus.gov.gr). 
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπ θάζε επηκέξνπο 
Σκήκαηνο ηεο Πξνκήζεηαο είλαη: Σκήκα Α – (130εκ.) θαη Σκήκα Β – (140εκ.) 

Ο ζπλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο  

αλέξρεηαη ζε έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο ΔΤΡΩ 

(1.375.000,00€) ρσξίο ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. θαη αλαιχεηαη γηα θάζε ηκήκα σο 

εμήο: Σκήκα Α – (575.000,00€), Σκήκα Β – (800.000,00€). Η Πξνκήζεηα ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην εζληθφ ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

(Δ0655). 
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ζπληάμνπλ θαη ππνβάιινπλ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπο, 
γηα ην έλα ή θαη ηα δχν ηκήκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ εάλ ην επηζπκνχλ, βάζεη ησλ 
παξαπάλσ πνζψλ. Οη εθηηκψκελνη πξνυπνινγηζκνί γηα θάζε ηκήκα είλαη 
δεζκεπηηθνί. 
Σα πνζά ησλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ πκκεηνρήο πνπ ζα θαηαηεζνχλ αληηζηνηρνχλ 
ζην 2% ηνπ εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνκήζεηαο, εθηφο 
ΦΠΑ θαη αλά ηκήκα είλαη ηα εμήο: 
Σκήκα Α – (11.500,00 €), Σκήκα Β – (16.000,00 €). 
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Γεθηνί ζην Γηαγσληζκφ γίλνληαη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη εηαηξείεο, κεκνλσκέλεο ή 
θνηλνπξαμίεο/ ελψζεηο απηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Γηαθήξπμεο. 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 (Δ..Η.ΓΗ.. – 
Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr), 
Δηδηθφηεξα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ 
άξζξνπ 12 ηεο Γηαθήξπμεο. 

Κριηήριο ανάθεζης ηης ύμβαζης ανά Σμήμα είναι η πλέον ζσμθέροσζα από 

οικονομική άποψη προζθορά, βάζει ηης ηιμής.  

Προθεζμία σποβολής ηων προζθορών: 25
η
 Ιανοσαρίοσ 2017 και ώρα 11:00 

π.μ. 

 

 

 

Για ηην ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 

 

 

 

_________________________ 

Θ. Παπαδόποσλος 

Ανηιπρόεδρος Δ.. & 

Διεσθύνων ύμβοσλος 
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