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Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ είλαη ε ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα, 
κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ, εγθαηάζηαζε, ζύλδεζε κε πθηζηάκελα δίθηπα 
ζσιελώζεσλ θαη ειεθηξηθό πίλαθα, δνθηκέο, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ζπλαθείο εξγαζίεο  
θαη ζπληήξεζε ηξηώλ (3) εηώλ, αεξόςπθηνπ ςύθηε ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζην δώκα / 
ηαξάηζα ηνπ 3νπ νξόθνπ ηνπ θηηξίνπ ηεο Αηηηθό Μεηξό Α.Ε. επί ηεο Λ. Μεζνγείσλ 191-
193. 
 
Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ, κε αλνηθηή δηαδηθαζία, ζύκθσλα κε ην άξζξν 
264 ηνπ Ν.4412/16 θαη ζύκθσλα κε όζα ζρεηηθά πξνβιέπνληαη ζην ηεύρνο ηεο  
Δηαθήξπμεο.  Πεξίιεςε ηεο Δηαθήξπμεο θαηαρσξείηαη ζην ΚΗΜΔΗ, αλαξηάηαη ζην 
πξόγξακκα “Δηαύγεηα” diavgeia.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 
(www.ametro.gr). Επίζεο, ην πιήξεο ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο θαηαρσξείηαη ζην 
ΚΗΜΔΗ θαη όια ηα ηεύρε ηνπ Δηαγσληζκνύ θαηαρσξνύληαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε 
ηνπ Ε..Η.ΔΗ.. θαη αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 

(www.ametro.gr). 
 
Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο ηεο Πξνκήζεηαο, ππνινγίδεηαη ζε εκαηό είκοζι 

(120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο. Η εθηηκώκελε αμία 

ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζε εκαηό σιλιάδερ ΕΤΡΩ (100.000,00€),  ρσξίο ΦΠΑ. Οη 

δηαγσληδόκελνη ζα ζπληάμνπλ θαη ππνβάιινπλ ηελ Οηθνλνκηθή ηνπο Πξνζθνξά βάζεη 

ηεο παξαπάλσ εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία είλαη δεζκεπηηθή θαη δελ 

επηηξέπεηαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ηελ ππεξβνύλ επί πνηλή 
αποκλειζμού. Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν 

ύςνπο κέρξη 20% (είθνζη ηνηο εθαηό) επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ. Δελ 

επηηξέπεηαη, ε ππνβνιή πξνζθνξώλ γηα κέξνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε ππνβνιή 

ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο 
δεζκεύνληαη από ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηπιακοζίυν εξήνηα 

(360) ημεπών από ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ιήμεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ. 

Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ δύο σιλιάδυν ΕΤΡΩ 

(2.000,00 €) ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο ζπλνιηθήο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο, κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζεο 

αλέξρεηαη ζην 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. 
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ηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ αζθνύλ 
δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο θαη πιεξνύλ ηα θξηηήξηα 
επηινγήο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Δηαθήξπμεο θαζώο θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο απηήο.  
 

Κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική 

άποτη πποζθοπά, βάζει ηιμήρ. 

 

Πποθεζμία ςποβολήρ ηυν πποζθοπών: 02/12/2020 θαη ώπα 11:00 π.μ. 

 
 
       Για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 
 
 
       Νικόλαος Κοσρέτας 
       Διεσθύνων Σύμβοσλος 
       & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
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