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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

RFP-281/15 - «ΦΤΛΑΞΗ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΕΤΗ  “ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ” ΣΗ 

ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.» 

 

Αρ. Πρωη. : ALX- 56822    Αζήλα, 18 Ιαλοσαρίοσ 2016  

 
 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ, Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193,  Αζήλα, 11525, εκείν επαθήο-    
Τπφςε : θ. Αηθ. ατηε, Σει.: +30 2106792473, Φαμ: +30 2106726126, Ηιεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν: ksaiti@ametro.gr 

 
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ Φχιαμε ηνπ 
Υψξνπ ηάζκεπζεο «Κεξακεηθφο». Πξφθεηηαη γηα έλαλ ππφγεην πεληαφξνθν ρψξν 
ζηάζκεπζεο ζπλνιηθήο επηθαλείαο 8.691 η.κ επί ηεο Ιεξάο Οδνχ 1 & Πεηξαηψο. 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ κε αλνηθηή δηαδηθαζία, κε δεκνζίεπζε 
πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο ζηνλ Ειιεληθφ Σχπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
ΑΜ. Οη Δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα Σεχρε ηνπ Δηαγσληζκνχ. 
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ θαη ηνπ 
Αλαδφρνπ, ζα είλαη δχν (2) εηψλ κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο. Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ζα δηθαηνχηαη λα παξαηείλεη κνλνκεξψο, αλ ην θξίλεη 
ζθφπηκν, ηελ πην πάλσ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 
δηάζηεκα ή ζπλερή ρξνληθά δηαζηήκαηα, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ελφο (1) αθφκε έηνπο. 

Η πλνιηθή Πξνεθηηκψκελε Ακνηβή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ Φχιαμεο γηα δύο 

(2) έηε αλέξρεηαη ζε ογδόληα τηιηάδες πεληαθόζηα (80.500,00) ΕΤΡΧ, ρσξίο 
Φ.Π.Α. Η πλνιηθή Πξνεθηηκψκελε Ακνηβή γηα ηελ δηάξθεηα Φχιαμεο ηξηψλ (3) εηψλ 

αλέξρεηαη ζε εθαηόλ είθοζη τηιηάδες επηαθόζηα πελήληα εσρώ (120.750,00€). 
Δελ γίλνληαη δεθηέο  ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  

Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε δύο τηιηάδες ηεηραθόζηα ΕΤΡΧ 

(2.400,00 €) θαη ε Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζεο, αλέξρεηαη ζε 5% επί ηεο 
πλνιηθήο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ρσξίο ΦΠΑ) πεξηιακβαλνκέλνπ δειαδή ηνπ 
δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο γηα ηξία (3) ρξφληα ζπλνιηθά. 
ην Δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο νηθνλνκηθνί θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα κεκνλσκέλα ή ζε ζχκπξαμε / θνηλνπξαμία. ε θάζε πεξίπησζε νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο πξέπεη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Δηαθήξπμεο. 
ηνηρεία γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ 
δίλνληαη ζην ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ Δηαγσληζκνχ. 

Κρηηήρηο αλάζεζες:  Υακειφηεξε ηηκή 

Προζεζκία σποβοιής ηωλ προζθορώλ: 22
ε
 Φεβροσαρίοσ 2016, ώρα:10:00 

π.µ. 
 

Γηα ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 

 

 

 

_________________________ 

Π. Παπατιηκίληδος  

Γεληθός Δηεσζσληής  

mailto:ksaiti@ametro.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΒΓ846Ψ8Ο3-Ι1Ω
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