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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Έργα
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:
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΟΚΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμός αναφοράς: RFP-344/18 Α.Σ.77956

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45112450

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών,
των διερευνητικών εργασιών των δικτύων κοινής ωφέλειας, των εργασιών κυκλοφοριακών παρακάμψεων
και λοιπών απαιτούμενων εργασιών στους χώρους του Έργου της βορειοδυτικής επέκτασης του Μετρό
Θεσσαλονίκης, καθώς και στον χώρο Επέκτασης του Αμαξοστασίου Πυλαίας, σύμφωνα με το τεύχος της
Τεχνικής Περιγραφής, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία της Μελέτης της ΑΜ.
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II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 15 000 000.00 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
45231110

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Θεσσαλονίκη

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε έχοντας ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου του Μετρό στην Θεσσαλονίκη,
σχεδιάζει την βορειοδυτική επέκτασή του. Η επέκταση αυτή έχει κυκλική χάραξη που ξεκινά από τον τερματικό
σταθμό «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» και καταλήγει στον σταθμό «Δημοκρατίας».
Η εν λόγω επέκταση έχει μήκος περίπου 11 χλμ και εξυπηρετεί τους δήμους «Αμπελοκήπων-Μενεμένης»,
«Κορδελιού-Ευόσμου», «Παύλου Μελά» και «Νεάπολης-Συκεών».
O Διαγωνισμός αφορά στην ανάθεση με συμφωνία πλαίσιο της σύμβασης κατασκευής έργου με τίτλο:
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΟΚΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και περαιτέρω στη σύναψη με τον
επιλεγέντα Ανάδοχο των επιμέρους συμβάσεων εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και εργασιών.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργασιών,
Συμπληρωματικών Τοπογραφικών Εργασιών, καθώς και η Διερεύνηση δικτύων Ο.Κ.Ω. για όλο το μήκος της
Βορειοδυτικής επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης και της επέκτασης του Αμαξοστασίου Πυλαίας, σύμφωνα με
τα τεύχη του Διαγωνισμού.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 15 000 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από αίτημα του Αναδόχου στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Κατά τ΄αλλα ισχύουν τα άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016.

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
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθμο έργο:
2019ΣΕ06550001)

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 στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία έργου Υδραυλικά.
• Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος 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 σύμφωνα με τις παραγράφους 18.1(γ) και 18.1(δ) της Διακήρυξης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει είτε ως μεμονωμένος προσφέρων είτε ως μέλος ένωσης,
απαιτείται να διαθέτει:
i. Ίδια κεφάλαια, ii. Ακίνητα, iii. Μηχανολογικό εξοπλισμό, iv. Πάγια, v. Δείκτη Βιωσιμότητας: Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων (Ι.Κ. ) / Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) > 0,4, vi. Δείκτη Βιωσιμότητας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό
(Κ.Ε. ) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Β.Υ.) > 0,6
Επιπλέον, κάθε ένας προσφέρων απαιτείται να διαθέτει επαρκείς πηγές οικονομικών για να αντιμετωπίσει τις
ταμειακές ροές των υποχρεώσεων της σύμβασης και να αποδείξει την τρέχουσα ευρωστία / αξιοπιστία της
οικονομικής κατάστασης του και τη πιθανή μακροπρόθεσμη κερδοφορία του.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Κάθε ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει είτε ως μεμονωμένος προσφέρων είτε ως μέλος ένωσης,
απαιτείται, κατ’ ελάχιστον, να διαθέτει:
i. Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 2.250.000,00 €. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού
κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησης τους από τις
εποπτικές αρχές.
ii. Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους 135.000,00 €. Στα ακίνητα συμπεριλαμβάνονται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα
ακίνητα και τα επενδυτικά ακίνητα και ως ακίνητα λογίζονται τα γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, ορυχεία, μεταλλεία,
λατομεία και αγροί.
iii. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους 135.000,00 €. Ως μηχανολογικός εξοπλισμός λογίζονται
τα Μηχανήματα και τα Μεταφορικά Μέσα, που σχετίζονται με την κατασκευή τεχνικών έργων στα οποία
συμπεριλαμβάνεται και το hardware αλλά όχι ο λοιπός εξοπλισμός γραφείων.
iv. Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 450.000,00 €. Ως πάγια ορίζεται το άθροισμα των Ακινήτων και του
Μηχανολογικού εξοπλισμού όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω.
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v. Δείκτη Βιωσιμότητας:
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ. ) / Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) > 0,4
Ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.), λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της
επιχείρησης, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», μετά την αφαίρεση, του Οφειλόμενου Κεφαλαίου και των «ποσών
που προορίζονται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου».
Ως Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.), ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό
δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, αφαιρουμένων των βεβαιωμένων από
ορκωτό ελεγκτή τιμολογημένων απαιτήσεων.
vi. Δείκτη Βιωσιμότητας:
Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Κ.Ε. ) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Β.Υ.) > 0,6, όπου:
«Κυκλοφορούν Ενεργητικό» (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού και
«Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» (Β.Υ.), όπως αυτές αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις διατάξεις των Άρθρων 99
και 100 του Ν. 3669/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Επιπλέον, κάθε ένας προσφέρων απαιτείται κατ’ ελάχιστον, να διαθέτει χρηματοληπτική και οικονομική
ικανότητα για ποσό τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00)€, εκ των οποίων, ποσό τουλάχιστον
ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00)€ να είναι διαθέσιμο για χορήγηση δανείων και ποσό
τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00)€ για χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών,
εκ των οποίων ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00)€ να είναι διαθέσιμο
για κάθε μία από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις για το παρόν Έργο.Σε περίπτωση ένωσης, η αμέσως
προαναφερόμενη χρηματοληπτική και οικονομική ικανότητα μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη
αυτής.
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Στελέχη-εμπειρία.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Για κάθε έναν οικονομικό φορέα, που συμμετέχει είτε ως μεμονωμένος προσφέρων είτε ως μέλος ένωσης,
απαιτείται (για την κατηγορία έργων στην οποία υπάγεται το έργο) κατ’ ελάχιστον στελέχωση 3 μηχανικών με
14ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ’ αυτών και 2 μηχανικών με 11ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ’
αυτών.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις διατάξεις του Άρθρου 100
του Ν. 3669/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Κάθε ένας οικονομικός φορέας επίσης, θα πρέπει να διαθέτει αθροιστικά εμπειρία την τελευταία τριετία για τη
βασική κατηγορία έργων στην οποία υπάγεται το υπόψη έργο (Υδραυλικά) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του
κύκλου εργασιών για τη ζητούμενη δυναμικότητα της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση δ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. H διάταξη αυτή δεν ισχύει
για τους οικονομικούς φορείς, για τους οποίους από την εγγραφή τους στο Μ.Ε.ΕΠ. τεκμαίρεται η δυνατότητα
ανάληψης έργου κατηγορίας Υδραυλικά, ανεξαρτήτου ύψους προϋπολογισμού.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις διατάξεις του Άρθρου 100
του Ν. 3669/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

III.1.4)

Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας πλαίσιο, ο Ανάδοχος, οφείλει, κατά την υπογραφή της
συμφωνίας πλαίσιο, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της συμφωνίας, ύψους 0,5% επί της
Συνολικής Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς ΦΠΑ.
Για την καλή εκτέλεση των όρων κάθε επιμέρους σύμβασης, ο 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, 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:
Προβλέπεται η χορήγηση έντοκης προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους 5% (πέντε τοις εκατό) επί της κάθε
Επιμέρους Σύμβασης, χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η προκαταβολή αυτή είναι προαιρετική και ο Ανάδοχος
πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση. Κατά τα λοιπά, για τις πληρωμές, ισχύει το άρθρο 26 της Συγγραφής
Υποχρεώσεων.

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.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

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: 29/07/2019
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
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Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 30/07/2019
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
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:

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:
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. ΠΔ 39/2017 " Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών",ΦΕΚ Α 64/4.5.2017.

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:

