
 

 
 

ΚΑΣΑΥΧΡΙΣΔΑ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 4 ΣΟ ΣΜΗΜΑ 

«ΑΛΟ ΒΔΨΚΟΤ - ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 2 

ΣΟ ΣΜΗΜΑ «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ (ΓΗΜΟ ΙΛΙΟΤ) – ΣΑΘΜΟ ΠΡΟΑΣΙΑΚΟΤ ΑΝΧ 

ΛΙΟΙΧΝ», RFP-368/19 (Α.. 82877) 

ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ, Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 11525, εκείν επαθήο- 
Τπόςε: θαο Αηθ. αΐηε, ηει. 210.679.2473, Fax: 210.672.6126, Ηιεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν : ksaiti@ametro.gr 

Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ πξνθεξύζζεη ειεθηξνληθό Γηαγσληζκό κε αλνηθηή Γηαδηθαζία κε 
ζθνπό ηελ επηινγή Αλαδόρνπ γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κε ζπκθσλία πιαίζην. Σν 
αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο κε θσδηθό CPV 71351810-4 «Σνπνγξαθηθέο ππεξεζίεο», 
πεξηιακβάλεη ηελ εθπόλεζε Σνπνγξαθηθώλ Μειεηώλ ζηα εμήο ηξία (3) ηκήκαηα: 
ηκήκα «Άιζνο Βεΐθνπ – Πεηξνύπνιε» ηεο Γξακκήο 4, ηκήκα «Άγηνο Νηθόιανο 
(Γήκνο Ιιίνπ) – ηαζκόο Πξναζηηαθνύ Άλσ Ληνζίσλ» ηεο Γξακκήο 2, ηκήκα ηεο 
επέθηαζεο ηεο Γξακκήο 2 πξνο Ίιηνλ κεηαμύ ηνπ ηαζκνύ «Αλζνύπνιε» θαη ηνπ 
ηαζκνύ «Παιαηηαλή». 

Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεύεηαη ζηνλ Διιεληθό ηύπν, ζην ΚΗΜΓΗ θαη 
αλαξηάηαη ζηε Γηαύγεηα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. Δπίζεο ην ηεύρνο ηεο 
Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη όια ηα ηεύρε ηνπ Γηαγσληζκνύ αλαξηώληαη 
ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΔΗΓΗ  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑM (www.ametro.gr). 

Οη Γηαγσληδόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα ζην ηεύρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζε 358.800,00€, κε απξόβιεπηα, ρσξίο 
ΦΠΑ θαη αλαιύεηαη σο εμήο: 312.000,00 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 16 θαη 46.800,00€ 

γηα απξόβιεπηεο δαπάλεο. Η δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην νξίδεηαη ζε 15 μήνερ. 
Η κειέηε έρεη εληαρζεί  ζην Πξόγξακκα Μειεηώλ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ε 
ζύκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα από ην Δλάξηζκν Έξγν «Μειέηεο Νέσλ Δπεθηάζεσλ ηνπ Μεηξό 
Αζήλαο θαη ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο» (2017Δ06540000). 

Ο Αλάδνρνο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην, απαηηείηαη λα θαηαζέζεη 

εγγπεηηθή επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ύτοςρ 0,5% επί ηηρ ζςνολικήρ αξίαρ ηηρ 

ζςμθυνίαρ Πλαίζιο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απξνβιέπησλ, ρσξίο ΦΠΑ. 
Πέξαλ ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην, θαηά ηελ ππνγξαθή 
θάζε επί κέξνπο ζύκβαζεο ζα θαηαηίζεηαη από ηνλ αλάδνρν πξόζζεηε εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο επηκέξνπο ζύκβαζεο, ίζη ππορ ηο 5% ηος ποζού 

ηηρ επί μέποςρ ζύμβαζηρ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απξνβιέπησλ, συπίρ ΦΠΑ. 

Γεθηνί ζην Γηαγσληζκό είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ, ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 18 ηεο Γηαθήξπμεο. Γηα ηελ Διιάδα απαηηείηαη, νη πξνζθέξνληεο λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηα Διιεληθά Μεηξώα Μειεηεηώλ ή Γξαθείσλ Μειεηώλ ζηελ 
θαηεγνξία κειέηεο 16 «Μειέηεο Σνπνγξαθίαο». Δπίζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
απαηηείηαη λα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 20 ηεο Γηαθήξπμεο θαη λα 
δηαζέηνπλ εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 20.2 ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

mailto:ksaiti@ametro.gr




Κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ύμβαζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική 

άποτη πποζθοπά, βάζει ηηρ ηιμήρ. 

 

Πποθεζμία ςποβολήρ ηυν πποζθοπών: 11/07/2019 και ώπα 11:00 π.μ. 

 

 

    

 Για ηην ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 

 

_________________________ 

Θ. Παπαδόποςλορ 

Ανηιππόεδπορ Γ.. & 

Γιεςθύνυν ύμβοςλορ 
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