
 

 

 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

     

«ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΚΧ ΣΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ Α’ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 4 «ΑΛΟ ΒΔΨΚΟΤ – ΓΟΤΓΗ» ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 

ΣΗ ΑΘΗΝΑ», RFP-322/17, Α.. 66925 

Αρ. Πρφη.:       ALX – 64791          Αθήνα,   14   Ιοσνίοσ  2018   

ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ, Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 11525, εκείν επαθήο- 
Τπόςε: θαο Αηθ. αΐηε, Σει. 210.679.2473, Fax: 210.672.6126, Ηιεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν : ksaiti@ametro.gr 
Σο ανηικείμενο ηης ζύμβαζης είλαη ε εθπόλεζε ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ, ε 

εθηέιεζε ησλ αξραηνινγηθώλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ησλ εξγαζηώλ γηα ηηο κεηαηνπίζεηο 
ησλ δηθηύσλ θνηλήο σθέιεηαο, ηηο θπθινθνξηαθέο παξαθάκςεηο θαη ινηπέο 
απαηηνύκελεο εξγαζίεο ζηνπο ρώξνπο ηνπ Έξγνπ ηεο Γξακκήο 4, ηνπ Μεηξό Αζήλαο, 
ζύκθσλα κε ηα ηεύρε ηνπ Δηαγσληζκνύ.  
Οη Κσδηθνί CPV ηεο ύκβαζεο είλαη: 45112450-4 θαη 45231110-9. 
Ο διαγφνιζμός θα διενεργηθεί μέζφ ηης διαδικησακής πύλης ηοσ ΔΗΓΗ με 

ανοικηή διαδικαζία θαη κε ζθνπό ηελ επηινγή Αλαδόρνπ γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο 

ζπκθσλίαο πιαίζην. Η Πξνθήξπμε ζύκβαζεο δεκνζηεύεηαη ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα 
ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ζην ΚΗΜΔΗ θαη ε Πεξίιεςε ηεο Δηαθήξπμεο ζηνλ 
Ειιεληθό Σύπν, ζηε Δηαύγεηα, θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. Επίζεο ην ηεύρνο ηεο 
Δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΔΗ θαη όια ηα ηεύρε ηνπ Δηαγσληζκνύ ζηελ 
δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΕΗΔΗ (www.promitheus.gov.gr) θαη ζηνλ ηζηνρώξν ηεο ΑM 
(www.ametro.gr). 
Η διάρκεια ηεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ νξίδεηαη ζε 30 μήνες, από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ύκβαζεο.  
Ο ζσνολικός προϋπολογιζμός ηοσ Έργοσ, αλέξρεηαη ζε 39.000.000,00 €, ρσξίο 

ΦΠΑ.  
Σν έξγν έρεη εληαρζεί ζην Πξόγξακκα Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ 2017 (ελάξηζκν έξγν: 
2017Ε06550000), σο έξγν πξνο έληαμε ζην ΕΠΑ 2014-2020 από ην Ε.Π.-
ΤΜΕΠΕΡΑΑ. Επίζεο, πξόθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί θαη από δαλεηαθέο πηζηώζεηο ηεο 
Επξσπατθήο Σξάπεδαο Επελδύζεσλ. 
Πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε έληνθεο προκαηαβολής ζηνλ Αλάδνρν ύυοσς 5% επί ηοσ 

ποζού ηης κάθε Δπιμέροσς ύμβαζης, ρσξίο Αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ. 

Ο Αλάδνρνο, νθείιεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην, λα θαηαζέζεη 
Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο, ύυοσς 0,5% επί ηης 

σνολικής Οικονομικής Προζθοράς ηοσ Αναδότοσ, τφρίς ΦΠΑ θαη θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο θάζε επηκέξνπο ζύκβαζεο πξόζζεηε Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο 
Εθηέιεζεο ίζη προς ηο 5% ηοσ ποζού ηης επί μέροσς ζύμβαζης, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ απξνβιέπησλ, τφρίς ΦΠΑ. 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε έργα Τδρασλικά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Δηαθήξπμεο 

θαη πιεξνύλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 20 ηεο Δηαθήξπμεο.  
Επίζεκε γιώζζα δηελέξγεηαο ηνπ Δηαγσληζκνύ θαη ηεο ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί 
είλαη ε ειιεληθή. 
Κριηήριο ανάθεζης ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 311 ηνπ Ν. 4412/16. 
Η προθεζμία σποβολής ηφν Προζθορών λήγει ζηις 23/07/2018 και ώρα 11:00 

π.μ. 
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Η Πξνθήξπμε ηεο ζύκβαζεο απεζηάιε γηα δεκνζίεπζε ζηηο 12/06/2018 ζηελ 
Τπεξεζία Εθδόζεσλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 

Με εθηίκεζε, 
 
 
 
 

Θεόδσξνο Παπαδόπνπινο 
Αληηπξόεδξνο Δ.. & Δηεπζύλσλ ύκβνπινο 
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