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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

RFP-275/15 - «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

 

Αρ. Πρωτ. : ALX-56007    Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2015 
 
 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ , Λεωφ.Μεσογείων 191-193,  Αθήνα, 11525           
Σηµείο επαφής-    Υπόψη :  κ. Αικ. Σαϊτη 
Τηλέφωνο : +30 2106792473                   Φαξ :  +30 2106726126 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο : ksaiti@ametro.gr 

 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη των χώρων 
συντήρησης-φύλαξης αρχαιολογικών ευρηµάτων στην περιοχή Καλοχωρίου 
Θεσσαλονίκης, στα «Λουτρά Φοίνικα» (Πασά Χαµάµ) και εντός του εργοταξιακού 
χώρου στο Σταθµό «Βενιζέλου».  
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ µε ανοικτή διαδικασία µε δηµοσίευση 
περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της 
ΑΜ. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού. 
 
Η διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του 
Αναδόχου για τη φύλαξη των εν λόγω αρχαιολογικών χώρων θα είναι για ένα (1) έτος 
από την υπογραφή της σύµβασης. 
  
Η Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή της παροχής των υπηρεσιών φύλαξης, ανέρχεται 

σε τριακόσιες εικοσιπέντε χιλιάδες (325.000,00) ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία 
αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς και δεν επιτρέπεται στους διαγωνιζόµενους να 
την υπερβούν. 
 
∆εν γίνονται δεκτές  εναλλακτικές προσφορές.  
 
Προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να 
καταθέσουν µε την προσφορά τους Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής για ποσό το 
οποίο αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής, µη 

περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι έξη χιλιάδων πεντακοσίων (6.500,00 €) ΕΥΡΩ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160/2014). 
 
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία 
ανέρχεται σε 5% επί της Συνολικής Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου (χωρίς 
ΦΠΑ). 
 
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς, µεµονωµένα ή σε 
σύµπραξη/κοινοπραξία, να έχουν συσταθεί νόµιµα και να λειτουργούν σύµφωνα µε 
την  ελληνική νοµοθεσία (Ν. 2518/97 ΦΕΚ 164 Α΄, όπως ισχύει σήµερα) ή να έχουν 
συσταθεί και να λειτουργούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και να 
έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική 
τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει η 
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δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε την οικονοµία 
ενός κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή να έχουν συσταθεί και να λειτουργούν 
σύµφωνα µε την νοµοθεσία τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει την συµφωνία 
δηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε 
το Ν. 2513/97 και να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη του 
∆ιαγωνισµού.  
 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ – 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την  διαδικασία εγγραφής, 
που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού. 
 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη γνώση 
των όρων της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων κι ότι αποδέχεται αυτά 
ανεπιφύλακτα.  
 
Στοιχεία για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής των διαγωνιζοµένων 
δίνονται στο τεύχος της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 

 

Κριτήρια ανάθεσης:  Χαµηλότερη τιµή 
 

Προθεσµία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής: 
Ηµεροµηνία:  23 Νοεµβρίου 2015   Ώρα: 10:00 π.µ. 
 
 

Για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 
 
 

     
Π. Παπαχλιµίντζος 
Γενικός ∆ιευθυντής 
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