
 

 ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 Α΄ ΣΑΓΙΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΙΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

«ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΣΜΗΜΑ Α΄, «ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ - ΓΟΤΓΗ», RFP-308/17 

Αρ. Πρφη.: ALX – 60863 Αθήνα,  10  Απριλίοσ 2017  

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 

Σο ανηικείμενο ηης ζύμβαζης είλαη ε εθπφλεζε ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο, ηεο 
Μειέηεο Δθαξκνγήο (ΜΔ), ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, ε 
πξνκήζεηα, ε εγθαηάζηαζε, νη δνθηκέο θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ εμνπιηζκνχ, ε ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ, ε 
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ηεο Γξακκήο 4 ηνπ 
Μεηξφ, Σκήκα Α΄ Άιζνο Βεΐθνπ - Γνπδή. Δπίζεο ζην έξγν πεξηιακβάλεηαη ε 
πξνκήζεηα ηξνραίνπ πιηθνχ, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή Κέληξνπ Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο 
θαη θηηξίνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ζπξκψλ ζην Ακαμνζηάζην επνιίσλ. 

To ηκήκα A ηεο Γξακκήο 4, απφ ην Άιζνο Βεΐθνπ έσο ην Γνπδή, έρεη κήθνο πεξίπνπ 

13 ρικ θαη πεξηιακβάλεη 14 λένπο ζηαζκνχο. Δπίζεο, γηα ηελ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ 

ηκήκαηνο ζα απαηηεζεί ε πξνκήζεηα κέρξη 18 λέσλ ζπξκψλ.  

Οη Κσδηθνί CPV ηεο χκβαζεο είλαη: 45234111-7, 45221242-0, 45248000-7, 

45234115-5, 34632300-9, 34622100-4. 

Ο διαγφνιζμός θα διενεργηθεί με κλειζηή διαδικαζία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 265 
ηνπ Ν. 4412/16, κε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζηε Γηαχγεηα 
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. Δπίζεο ην ηεχρνο ηεο Πξφζθιεζεο ζα αλαξηεζεί ζην 
ΚΗΜΓΗ θαη φια ηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΑM 
(www.ametro.gr).  

Ο ζσνολικός τρόνος εκηέλεζης ηοσ Έργοσ Γξακκή 4 – Σκήκα Α΄ «Άιζνο Βεΐθνπ - 

Γνπδή», εθηηκάηαη λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 96 μηνών, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο. Η αθξηβήο ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο θαζψο θαη νη ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο ζα θαζνξηζηνχλ ζηα ηεχρε ηνπ Β΄ ηαδίνπ. 

Ο αρτικός προϋπολογιζμός ηοσ Έργοσ, αλέξρεηαη ζε 1.450.000.000,00 €, ρσξίο 
ΦΠΑ. ην πνζφ απηφ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα αξραηνινγηθέο εξγαζίεο, 
παξαθάκςεηο δηθηχσλ Ο.Κ.Ω, απξφβιεπηα θαη αλαζεψξεζε. Ο ηειηθφο 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ ζα θαζνξηζηεί ζηα ηεχρε ηνπ Β΄ ηαδίνπ. ηνλ Αλάδνρν 

ζα ρνξεγεζεί ένηοκη προκαηαβολή ύυοσς 10% επί ηνπ νιηθνχ πνζνχ ηεο 
ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απξνβιέπησλ θαη ησλ απνινγηζηηθψλ ρσξίο 
αλαζεσξήζεηο θαη ΦΠΑ). Ο ηξφπνο ρνξήγεζεο ηεο πξνθαηαβνιήο ζα θαζνξηζηεί ζηα 
ηεχρε ηνπ Β΄ ηαδίνπ.  

Σν έξγν έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 2017 (ελάξηζκν έξγν: 

2017Δ06550000), σο έξγν πξνο έληαμε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 απφ ην 

Δ.Π.-ΤΜΔΠΔΡΑΑ. Δπίζεο, πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί θαη απφ δαλεηαθέο 

πηζηψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε ΑΜ δελ ζα 

πξνρσξήζεη ζε θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ (ή ηνπο) αλαθεξπρζέληα (εο) αλάδνρν (νπο) 

ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ έληαμε ηνπ 

έξγνπ ζε ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. 
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Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Β΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ νη πξνεπηιεγέληεο Τπνςήθηνη ζα 

θαηαζέζνπλ Δγγσηηική Δπιζηολή σμμεηοτής, πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ην Β΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο 
απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα νηθνδνκηθά, πδξαπιηθά θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθά θαη απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 απηήο.  

Δηδηθφηεξα, νη Τπνςήθηνη απαηηείηαη λα θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ 
άξζξνπ 11 ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή - ρξεκαηνιεπηηθή θαη ηελ ηερληθή ηθαλφηεηά 
ηνπο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε κειεηεηέο, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα απφ ηελ 
Πξφζθιεζε πξνζφληα. Η αμηνιφγεζε ησλ Τπνςεθίσλ ζα γίλεη κε βάζε ηα θξηηήξηα 
ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Πξφζθιεζεο. 

Δπίζεκε γιψζζα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί 
είλαη ε ειιεληθή. 

Κριηήριο ανάθεζης ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
311 ηνπ Ν. 4412/16. 

Η προθεζμία σποβολής ηφν Φακέλφν Δκδήλφζης Δνδιαθέρονηος λήγει ζηις 

30/06/2017 και ώρα 11:00 π.μ. 

Η πξνθήξπμε ηεο ζχκβαζεο απεζηάιε γηα δεκνζίεπζε ζηηο 6/4/2017 ζηελ Τπεξεζία 
Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Για ηην ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

_________________________ 

Θ. Παπαδόποσλος 

Ανηιπρόεδρος Γ.. & 

Γιεσθύνφν ύμβοσλος 
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