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Απ. Ππωη.:  ALX - 62526    Αθήνα,   16  Οκηωβπίος  2017 

 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ (ΑΜ), δεκνζηεύεη ηελ παξαθάησ Πξνθήξπμε γηα ηελ αλάδεημε 
Αλαδόρνπ ηεο ελ ζέκαηη ζύκβαζεο. Σαρ. Γηεύζπλζε ΑΜ: Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, 
Αζήλα, 11525. εκείν επαθήο-ππόςε: θαο Αηθ. αΐηε, ηει. 210.679.2473, Fax: 
210.672.6126, Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν : ksaiti@ametro.gr. Η Γεσγξαθηθή Πεξηνρή 
εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο είλαη ν Ννκόο Αηηηθήο κε Κσδηθό Nuts: EL30. 

Ο ηύπνο ηεο ππό αλάζεζε ζύκβαζεο είλαη Παξνρή Τπεξεζηώλ θαη ην αληηθείκελό ηεο 
έρεη θσδηθό CPV 85121000-3 «ΙΑΣΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ». ην αληηθείκελν 
πεξηιακβάλεηαη ν εηήζηνο ηαηξηθόο έιεγρνο (check up εξγαζίαο) ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο 
εηαηξείαο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πνπ απαζρνιείηαη ζηελ Αζήλα. 

Ο Γηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί κε αλνηθηή δηαδηθαζία ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ όπνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ην 
ηεύρνο ηνπ Γηαγσληζκνύ. Η παξνύζα Πεξίιεςε δεκνζηεύεηαη ζηνλ Διιεληθό Σύπν 
αλαξηάηαη ζηε Γηαύγεηα, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. Δπίζεο ην ηεύρνο 
ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνλ ηζηνρώξν ηεο ΑM 
www.ametro.gr. Οη Γηαγσληδόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ειεθηξνληθά, 
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην ηεύρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

Ο ζπλνιηθόο ζπκβαηηθόο ρξόλνο γηα ηνλ εηήζην ηαηξηθό έιεγρν ηνπ πξνζσπηθνύ ζα 
είλαη γηα ένα (1) έηορ, κε δηθαίσκα παξάηαζεο κνλνκεξώο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

έσο ένα (1) επιπλέον έηορ (γηα έλα επηπιένλ εηήζην ηαηξηθό έιεγρν), κε ηνπο ίδηνπο 

όξνπο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πξναίξεζεο κπνξεί λα 

αζθεζεί από ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. 

Ο ζπλνιηθόο εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο 

ύκβαζεο γηα ηε δηάξθεηα ηνπ ελόο (1) έηνπο όπνπ ζα θαιπθζεί ν εηήζηνο ηαηξηθόο 
έιεγρνο αλέξρεηαη ζε ζαπάνηα ηπειρ σιλιάδερ Εςπώ (43.000,00 €) ρσξίο ΦΠΑ. Ο 

ζπλνιηθόο εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηε δηάξθεηα ησλ δύν (2) εηώλ, δειαδή γηα 
δύν (2) εηήζηνπο ηαηξηθνύο ειέγρνπο, αλέξρεηαη ζε ογδόνηα έξι σιλιάδερ Εςπώ 

(86.000,00 €) ρσξίο ΦΠΑ. Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή είλαη δεζκεπηηθή θαη δελ 

επηηξέπεηαη ζηνπο Γηαγσληδνκέλνπο λα ηελ ππεξβνύλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 

Η ύκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ 

(ΠΓΔ) 2018-2019. 

Σν πνζό ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο πνπ ζα θαηαηεζεί αλέξρεηαη ζε σίλια 

επηακόζια είκοζι εςπώ  (1.720,00 €), ελώ ην πνζό ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζην ύςνο 5% επί ηνπ πξνζθεξόκελνπ πνζνύ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδόρνπ. 
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Γεθηνί ζην Γηαγσληζκό γίλνληαη νηθνλνκηθνί θνξείο θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, 
κεκνλσκέλα ή ελώζεηο απηώλ, πνπ αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 

ηεο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο Γηαθήξπμεο. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην 
δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή 
ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο 
θαη λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. – Γηαδηθηπαθή πύιε 
www.promitheus.gov.gr). Δηδηθόηεξα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα πιεξνύλ 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο επάξθεηαο, ζύκθσλα κε ηα 
θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Γηαθήξπμεο. 

Γηαθνξέο πνπ αλαθύνληαη από πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο ΑΜ, δηέπνληαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV, «ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΓΗΜΟΙΩΝ 

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

ηζρύνπλ. 

Κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ύμβαζηρ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο ηηκήο. 

Πποθεζμία ςποβολήρ ηων πποζθοπών: 20/11/2017 και ώπα 11:00 π.μ. Οη 

Γηαγσληδόκελνη δεζκεύνληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα ηπιακοζίων εξήνηα 

(360) ημεπών από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

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

εναλλακηικών πποζθοπών, επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

 

 

Για ηην ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 

 

 

 

_________________________ 

Θ. Παπαδόποςλορ 

Ανηιππόεδπορ Δ.. & 

Διεςθύνων ύμβοςλορ 
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