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Αρ. Πρωηοκ.: ALX - 72937                           Αθήνα,  10   Μαΐοσ 2021  
 
Αλαζέησλ θνξέαο: ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Ε. (ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.), 
Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 115 25, εκείν επαθήο: θα. Αηθ αΐηε, Σει.: +30 
210 6792.473, Φαμ: +30 210 6726.126, Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail): 
ksaiti@ametro.gr. 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε Κακπάληα δεκνζηόηεηαο γηα ηελ πξνώζεζε θαη ηελ 
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηε Μειέηε Αλάπηπμεο Μεηξό Θεζζαινλίθεο ζε όιν ην 
Πνιενδνκηθό πγθξόηεκα θαη ηελ πεξηαζηηθή δώλε ηεο Θεζζαινλίθεο, 

Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ 
Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): Κύξηνο Κσδηθόο CPV 22462000-6 
Δηαθεκηζηηθό πιηθό, επηπιένλ Κσδηθόο CPV 79341000-6 Τπεξεζίεο δηαθήκηζεο. 

Ο Δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ κε αλνηθηή δηαδηθαζία, ζύκθσλα κε ην άξζξν 
264 ηνπ Ν. 4412/16, όπσο ηζρύεη θαη ζύκθσλα κε όζα ζρεηηθά πξνβιέπνληαη ζηε 
Δηαθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο.  

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. θαη 

ηνπ Αλαδόρνπ, ζα είλαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα οκηώ (8) μηνών, από ηελ ππνγξαθή  
ηεο ύκβαζεο. 

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζηηο εκαηόν ζαράνηα τιλιάδες 

(140.000,00€) Εσρώ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Η αλσηέξσ 
πξνεθηηκώκελε δαπάλε είλαη δεζκεπηηθή θαη δελ επηηξέπεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
ησλ Δηαγσληδνκέλσλ λα ηελ ππεξβεί επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

Δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, νύηε επηηξέπεηαη ε ππνβνιή 
πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ δύο τιλιάδων 

οκηακοζίων Εσρώ (2.800,00 €), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο εθηηκώκελεο αμίαο 
ηεο ζύκβαζεο εθηόο Φ.Π.Α. Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζην 

5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο Φ.Π.Α.  θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  
 
ηνλ Δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο νηθνλνκηθνί θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά 
πξόζσπα, κεκνλσκέλα ή ελώζεηο απηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ αζθνύλ 
δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο από ην θαηαζηαηηθό ησλ 
νπνίσλ ζαθέζηαηα πξνθύπηεη όηη ε παξνρή ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηώλ εληάζζεηαη 
ζηνλ εηαηξηθό ηνπο ζθνπό.  

ε θάζε πεξίπησζε γηα ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο, απαηηείηαη, 
λα κε ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηνπο νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 2.2.3 ηεο 
Δηαθήξπμεο θαη λα πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 
2.2.4, 2.2.5 θαη 2.2.6 ηεο Δηαθήξπμεο. ηνηρεία γηα ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο – ηερληθή πξνζθνξά, ηα πεξηερόκελα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ 

mailto:ksaiti@ametro.gr
ΑΔΑ: ΨΖ6846Ψ8Ο3-ΝΕΗ





δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ δίλνληαη ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο 
ηνπ Δηαγσληζκνύ θαη ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο. 
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη 
ησλ θξηηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 2.3.1 ηεο Δηαθήξπμεο.  

 

Προθεζμία σποβολής ηων προζθορών:  7/6/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 
 
 

       Για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 
 
 

       Νικόλαος Κοσρέτας 

       Διεσθύνων Σύμβοσλος 

       & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
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