
 

  

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΧΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ (BACS) ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΧΝ 

ΕΠΕΚΣΑΕΧΝ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΏΝ 2 & 3 ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΔΕΗ ΣΟΤ ΜΕ 

ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΑΚ - ΟΑΑ»,  RFP-319/17,  Α.. 41381 

 

Απ. Ππωη. : ALX -   61151                      Αθήνα,    10  Μαΐος 2017   
 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ, 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 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ κε θσδηθφ CPV 48151000-1 «χζηεκα ειέγρνπ κε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή», είλαη ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκψλ θαη ειέγρνπ θηηξίσλ (BACS) ησλ ηαζκψλ ησλ 

επεθηάζεσλ ηνπ Μεηξφ ψζηε λα ζπλδεζνχλ κε ην Απηφκαην χζηεκα πιινγήο 

Κνκίζηξνπ (ΑΚ) ηνπ ΟΑΑ. 
ην αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ επεθηάζεηο:   

 Επέθηαζε πξνο Ειιεληθφ (4 ζηαζκνί) 

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

  Α’ Φάζε ησλ Επεθηάζεσλ ηνπ Μεηξφ (7 ζηαζκνί) 

 Επεθηάζεηο πξνο Υατδάξη θαη Αλζνχπνιε (3 ζηαζκνί) 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ κε αλνηθηή δηαδηθαζία θαη κε δεκνζίεπζε ηεο 

Πξνθήξπμεο ηνπ Δηαγσληζκνχ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ζηνλ Ειιεληθφ Σχπν θαη αλάξηεζε ηεο πεξίιεςεο ηεο Δηαθήξπμεο ζηελ Δηαχγεηα 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δηαζέζηκα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Ε. (www.ametro.gr) θαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Ε..Η.ΔΗ.. (www.promitheus.gov.gr). 
Οη Δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ Δηαγσληζκνχ. 
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο είλαη: (130). 

Ο ζπλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο 

αλέξρεηαη ζε πεληαθφζηεο εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο ΕΤΡΩ (575.000,00€), ρσξίο ηνλ 

αλαινγνχληα Φ.Π.Α.  

Η Πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην εζληθφ ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ (2016/Ε/06550001). 
Οη Δηαγσληδφκελνη ζα ζπληάμνπλ θαη ππνβάιινπλ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπο, 
βάζεη ηνπ παξαπάλσ πνζνχ. Ο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο είλαη δεζκεπηηθφο. 
Σν πνζφ ηεο Εγγπεηηθήο Επηζηνιήο πκκεηνρήο πνπ ζα θαηαηεζεί αληηζηνηρεί ζην 2% 
ηνπ εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνκήζεηαο, εθηφο ΦΠΑ θαη 
είλαη (11.500,00 €), 
Δεθηνί ζην Δηαγσληζκφ γίλνληαη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη εηαηξείεο, κεκνλσκέλεο ή 
ελψζεηο απηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 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 έρνπλ εγγξαθεί ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Ε..Η.ΔΗ.. – Δηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr), 
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Εηδηθφηεξα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ 
άξζξνπ 13 ηεο Δηαθήξπμεο. 

Κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ύμβαζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική 

άποψη πποζθοπά, βάζει ηηρ ηιμήρ.  

Πποθεζμία ςποβολήρ ηων πποζθοπών: 8
η
 Ιοςνίος 2017 και ώπα 11:00 π.μ. 

Ημεπομηνία αποζηολήρ ηηρ πποκήπςξηρ ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ 

Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ: 08.05.17. 

 

 

Για ηην ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 

 

 

_________________________ 

Θ. Παπαδόποςλορ 

Ανηιππόεδπορ Δ.. & 

Διεςθύνων ύμβοςλορ 
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