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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ 

ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ (BACS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΠΕΙΡΑΙΑ», RFP-307/17, Α.. 45715 

 

Απ. Ππωη. : ALX -  62492                 Αθήνα,  11  Οκηωβπίος  2017   
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ (ΑΜ), δεκνζηεχεη ηελ παξαθάησ Πξνθήξπμε γηα ηελ αλάδεημε 
Αλαδφρνπ ηεο ελ ζέκαηη ζχκβαζεο. Σαρ. Γηεχζπλζε ΑΜ: Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, 
Αζήλα, 11525. εκείν επαθήο-ππφςε: θαο Αηθ. αΐηε, ηει. 210.679.2473, Fax: 
210.672.6126, Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν : ksaiti@ametro.gr. Η Γεσγξαθηθή Πεξηνρή 
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ν Ννκφο Αηηηθήο κε Κσδηθφ Nuts: EL30. 

Ο ηχπνο ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο είλαη Πξνκήζεηα θαη ην αληηθείκελφ ηεο έρεη 
θσδηθφ CPV 48151000-1 «χζηεκα ειέγρνπ κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή». ην 
αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη ε κειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη Θέζε ζε 
Λεηηνπξγία ελφο πζηήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηεξίσλ (BACS) ην νπνίν 
ζα παξαθνινπζεί θαη ζα ειέγρεη ην ζχζηεκα αεξηζκνχ ζεξάγγσλ, ην ζχζηεκα HVAC 
θαζψο θαη ηα θηηξηαθά ειεθηξνκεραλνινγηθά ζπζηήκαηα ζηνπο ηαζκνχο, θξέαηα 
αεξηζκνχ θαη ζήξαγγεο  ηεο επέθηαζεο Πεηξαηά, ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ην 
ζηαζκφ εξγαζίαο ζηελ  Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ, ζε θάζε ηαζκφ, φζν θαη ζε 
θεληξηθφ επίπεδν απφ ηνπο ππάξρνληεο θαη ελ ιεηηνπξγία ζηαζκνχο εξγαζίαο ζην 
Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) ηνπ πληάγκαηνο. 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε αλνηθηή δηαδηθαζία ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ φπνπ ζα είλαη δηαζέζηκα ηα 
ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ.  Πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (Δ.Δ.Δ.Κ.) θαη θαηαρσξείηαη ζην ΚΗΜΓΗ. 
Η παξνχζα Πεξίιεςε δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν αλαξηάηαη ζηε Γηαχγεηα θαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. Δπίζεο ην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ 
θαη φια ηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα είλαη δηαζέζηκα ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΑM 
www.ametro.gr. Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ειεθηξνληθά, 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Ο ζπλνιηθφο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο Πξνκήζεηαο είλαη σίλιερ εξήνηα 

(1.060) ημεπολογιακέρ ημέπερ. Ο ζπλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο  αλέξρεηαη ζε ένα εκαηομμύπιο εννιακόζιερ σιλιάδερ 

Εςπώ (1.900.000,00 €), ρσξίο Φ.Π.Α. θαη δελ επηηξέπεηαη ζηνπο Γηαγσληδφκελνπο λα 
ηνλ ππεξβνχλ. 

Η ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Δπηρ. Πξφγξακκα ΤΜΔΠΔΡΑΑ ζην πιαίζην 
ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη ηεο Πξάμεο "ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΑΘΗΝΑ, ΣΜΗΜΑ 
ΥΑΙΓΑΡΙ-ΠΔΙΡΑΙΑ & ΤΡΜΟΙ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΑΘΗΝΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΦΑΗ Β΄" (ελάξηζκν έξγν ΠΓΔ: 
2016Δ27110016). 

Σν πνζφ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο πνπ ζα θαηαηεζεί αλέξρεηαη ζε 

38.000,00 € ελψ ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζην 
χςνο 5% επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ πνζνχ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ 
Αλαδφρνπ. 
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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 ειάρηζηεο απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο 
επάξθεηαο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Γηαθήξπμεο. 

Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο ΑΜ, δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV, «ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΓΗΜΟΙΧΝ 

ΤΜΒΑΔΧΝ»  (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Ν. 4412/16, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχνπλ. 

Κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ύμβαζηρ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο ηηκήο. 

Πποθεζμία ςποβολήρ ηων πποζθοπών: 30/11/2017 και ώπα 11:00 π.μ. Οη 

Γηαγσληδφκελνη δεζκεχνληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα ηπιακοζίων 

εξήνηα (360) ημεπών απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Γελ επηηξέπεηαη, ε ππνβνιή επιμέποςρ πποζθοπών θαη ε ππνβνιή 

εναλλακηικών πποζθοπών, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ: 09/10/2017.  

 

Για ηην ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 

 

 

 

_________________________ 

Θ. Παπαδόποςλορ 

Ανηιππόεδπορ Δ.. & 

Διεςθύνων ύμβοςλορ 
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