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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Υπηρεσίες

Legal Basis:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Λεωφ.Μεσογείων 191-193
Αθήνα
11525
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Τηλέφωνο:  +30 2106792473
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ksaiti@ametro.gr 
Φαξ:  +30 2106726126
Κωδικός NUTS: EL30
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ametro.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Μεταφορές με αστικούς σιδηροδρόμους, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΈΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Αριθμός αναφοράς: RFP-355/19 Α.Σ.82662

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71351000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και μελετών, προκειμένου
να διερευνηθεί το υπέδαφος στην περιοχή της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς το Αεροδρόμιο
«Μακεδονία» και στην περιοχή της Επέκτασης του Αμαξοστασίου Πυλαίας, κατά τις ακόλουθες προβλέψεις:
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Επέκταση προς Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»: Θα εκτελεστούν (α) γεωλογικές έρευνες και γεωλογική μελέτη και
(β) γεωτεχνικές έρευνες, που θα περιλαμβάνουν γεωτρήσεις με γεωλογικές και γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου
και εργαστηριακές δοκιμές, παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους και αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών.
Επέκταση Αμαξοστασίου Πυλαίας: Θα εκτελεστούν (α) γεωλογικές έρευνες και γεωλογική μελέτη και (β)
γεωτεχνικές έρευνες, που θα περιλαμβάνουν δειγματοληπτικές γεωτρήσεις βάθους της τάξης των 25 μέτρων,
με γεωλογικές και γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές, καθώς και προγραμματισμό των
ερευνών, παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους και αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 400 050.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71351100
71322000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Νομός Θεσσαλονίκης

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ο Διαγωνισμός αφορά στην ανάθεση με συμφωνία πλαίσιο της σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών
υποστηρικτικών μελετών με τίτλο:
“ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»” και περαιτέρω στη σύναψη με τον επιλεγέντα
Ανάδοχο επιμέρους σύμβασης/σεων εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και εργασιών.
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και μελετών, προκειμένου
να διερευνηθεί το υπέδαφος στην περιοχή της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς το Αεροδρόμιο
«Μακεδονία» και στην περιοχή της Επέκτασης του Αμαξοστασίου Πυλαίας, κατά τις ακόλουθες προβλέψεις:
Επέκταση προς Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»: Θα εκτελεστούν (α) γεωλογικές έρευνες και γεωλογική μελέτη και
(β) γεωτεχνικές έρευνες, που θα περιλαμβάνουν γεωτρήσεις με γεωλογικές και γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου
και εργαστηριακές δοκιμές, παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους και αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών.
Επέκταση Αμαξοστασίου Πυλαίας: Θα εκτελεστούν (α) γεωλογικές έρευνες και γεωλογική μελέτη και (β)
γεωτεχνικές έρευνες, που θα περιλαμβάνουν δειγματοληπτικές γεωτρήσεις βάθους της τάξης των 25 μέτρων,
με γεωλογικές και γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές, καθώς και προγραμματισμό των
ερευνών, παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους και αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 400 050.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Παράταση προθεσμιών μπορεί να χορηγείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εφόσον οι καθυστερήσεις
για την εκτέλεση της Σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.Αν μετατίθεται
το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης οποιασδήποτε επιμέρους σύμβασης, χωρίς ευθύνη του
Αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.Κατά τ'αλλα ισχύει το άρθρο 184 του Ν.4412/16.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Μελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από το Ενάριθμο Έργο «Μελέτες Νέων
Επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας και του Μετρό Θεσσαλονίκης» (2017ΣΕ06540000).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους.
Ειδικά: Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά
Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών του άρθρου 11.2 της Διακήρυξης, και
συγκεκριμένα:
• Κατηγορία Μελέτης 20 (Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες)
• Κατηγορίας Μελέτης 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά Μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος
εγκατάστασής τους, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που
η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες
περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στα αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Στελεχικό δυναμικό-Εξειδικευμένο προσωπικό-Εργαστήρια δοκιμών εδαφομηχανικήςκαι βραχομηχανικής-
Τεχνικός εξοπλισμός
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Κάθε οικονομικός φορέας απαιτείται κατ’ ελάχιστον να διαθέτει στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε μία από τις
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών της παρ. 11.2 της Διακήρυξης, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
Για την Κατηγορία Μελέτης 20 (Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες) τουλάχιστον
ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
Για την Κατηγορία Μελέτης 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) τουλάχιστον δύο (2) μελετητές 12ετούς
εμπειρίας και ένας (1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας και τέσσερις (4) μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω
κατηγορία.
Οι διαγωνιζόμενοι απαιτείται να διαθέτουν το παρακάτω εξειδικευμένο προσωπικό:
• Υπεύθυνος Εργασιών Υπαίθρου Γεωτεχνικής Έρευνας (όπως προβλέπεται στην προδιαγραφή
Ε101-83, Παράρτημα, παρ. 4 όπως συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 6019 παρ. 2 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
Β’/29/11.02.1986), με αρμοδιότητα την εποπτεία και την ευθύνη ορθής εκτέλεσης των γεωτρήσεων και των
επί τόπου δοκιμών: ένας Γεωλόγος (ΠΕ) ή Διπλωματούχος Μηχανικός (ΠΕ) ειδικός σε γεωτεχνικές έρευνες με
εμπειρία στην εποπτεία/παρακολούθηση της εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και επί τόπου δοκιμών
τουλάχιστον 5 ετών.
•Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: θα είναι είτε ο αδειοδοτημένος προϊστάμενος (στην περίπτωση άδειας λειτουργίας
του ΚΕΔΕ, όπως προβλέπεται στην Απόφαση Δ14/οικ./108445 από 16.05.2014 του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ
(ΦΕΚ Β΄/1450/05.06.2014), είτε ο τεχνικός υπεύθυνος υπογραφής (στην περίπτωση διαπίστευσης του ΕΣΥΔ),
του συγκεκριμένου εργαστηρίου δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής που θα διατεθεί από τον
διαγωνιζόμενο σύμφωνα με την ακόλουθη παρ. 20.2.2.(γ) της παρούσας Διακήρυξης. Σε περίπτωση διάθεσης
περισσότερων του ενός εργαστηρίων, ο διαγωνιζόμενος απαιτείται αντίστοιχα να διαθέσει Υπεύθυνους ως
ανωτέρω για κάθε εργαστήριο.
•Υπεύθυνος Τεχνικογεωλογικών Περιγραφών: Θα είναι ένας (1) Γεωλόγος (ΠΕ) με επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Τεχνικογεωλογικές περιγραφές εδάφους και βράχου.
•Γεωλόγοι (ΠΕ) Γεωτρύπανου (όπως προβλέπεται στην προδιαγραφή Ε101-83, Παράρτημα, παρ. 4 και στο
Π.Δ. 344/18.12.2000 (ΦΕΚ Α΄/297/29.12.2000), Άρθρο 15, παρ. 5): Πέντε (5) Γεωλόγοι, ένας ανά γεωτρύπανο,
με τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία στην εποπτεία/παρακολούθηση της εκτέλεσης δειγματοληπτικών
γεωτρήσεων και επί τόπου δοκιμών.
•Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε επεξεργασία
Βάσεων Δεδομένων και στοιχείων σε ψηφιακή μορφή εντός της τελευταίας δεκαετίας.
Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι απαιτείται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον ένα (1) εργαστήριο δοκιμών εδαφομηχανικής
και βραχομηχανικής που να διαθέτουν, είτε α) διαπίστευση από το ΕΣΥΔ (ή, για τα εργαστήρια του εξωτερικού,
από άλλο αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 για όλες τις δοκιμές που
αναφέρονται παρακάτω, είτε β) άδεια λειτουργίας από το ΚΕΔΕ (Απόφαση Δ14/οικ/108445 από 16.05.2014 του
Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, (ΦΕΚ Β’/1450/05.06.2016) για ελέγχους στον τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής για όλες τις
δοκιμές που αναφέρονται παρακάτω:
Δοκιμές Εδαφομηχανικής:
Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δείγματος εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές
Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους
Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών
Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών
Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας
Προσδιορισμός ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας
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Δοκιμές κοκκομετρικής ανάλυσης εδαφών
Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης
Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης
Τριαξονική δοκιμή σε συνεκτικά εδάφη
Δοκιμή άμεσης διάτμησης
Δοκιμές Βραχομηχανικής :
Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας δειγμάτων πετρώματος
Προσδιορισμός πορώδους και πυκνότητας
Προσδιορισμός αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη
Προσδιορισμός αντοχής με σημειακή φόρτιση
Ακόμη, οι διαγωνιζόμενοι απαιτείται να διαθέτουν τουλάχιστον τον παρακάτω τεχνικό εξοπλισμό:
• Πέντε (5) γεωτρητικά συγκροτήματα με γεωτρύπανα ιπποδύναμης ≥ 30Hp,

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας πλαίσιο, ο επιλεγείς Ανάδοχος, οφείλει, κατά την υπογραφή της
συμφωνίας πλαίσιο, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της συμφωνίας, ύψους 0,5% επί της
Συνολικής Αξίας της Συμφωνίας Πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων, χωρίς ΦΠΑ.
Για την καλή εκτέλεση των όρων κάθε επιμέρους σύμβασης, ο επιλεγείς Ανάδοχος οφείλει, κατά την υπογραφή
της σύμβασης αυτής, να καταθέσει πρόσθετη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της επιμέρους σύμβασης,
ίση προς το 5% του ποσού της επί μέρους σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων, χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση τροποποίησης των επιμέρους συμβάσεων κατά το άρθρο 337 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς
ΦΠΑ.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Κατά τ'
άλλα ισχύει το άρθρο 187 του Ν.4412/2016.

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Κοινοπραξία ή σύμπραξη.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους.
Ειδικά: Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά
Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών του άρθρου 11.2 της Διακήρυξης, και
συγκεκριμένα.
• Κατηγορία Μελέτης 20 (Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες)
• Κατηγορίας Μελέτης 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
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Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά Μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος
εγκατάστασής τους όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που
η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες
περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στα αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους.

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατόπιν της υπογραφής της συμφωνίας πλαίσιο, το αντικείμενο της εκπόνησης της μελέτης θα χωριστεί
σε επιμέρους συμβάσεις, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των οποίων το συνολικό τίμημα καθώς και το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους, δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων, αλλά θα καθορίζονται με το σχετικό
ιδιωτικό συμφωνητικό και σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/06/2019
Τοπική ώρα: 11:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/06/2019
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
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VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικαλούνται και να κάνουν χρήση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας ή της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 307 του Ν.
4412/16, ανεξάρτητα από την νομική φύση των υφισταμένων σχέσεων μεταξύ αυτών και των εν λόγω φορέων.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η επίκληση πόρων τρίτων να είναι διαθέσιμη από τον Διαγωνιζόμενο για την
εκτέλεση της Σύμβασης, εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Προθεσμία άσκησης της προσφυγής
1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
ΒΛ. Ν. 4412/2016 και ΠΔ 39/2017 " Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών".

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 191- 193
Αθήνα
11525
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2106792021
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: legal@ametro.gr 
Φαξ:  +30 2106792017

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/05/2019
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