
           

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

RFP-282/16 - «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ YΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

“INTERNET” ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» 

ALX  :       57001                                                    Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2016 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ (AM), Λεωφ. Μεσογείων 191-193,  Αθήνα, 11525, Σημείο 
επαφής-    Υπόψη : κ. Κ. Καραθάνος, τηλ.: +30 2106792246, Φαξ: +30 2106726126, 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kkarathanos@ametro.gr 
 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την Παροχή 
υπηρεσιών σταθερής & κινητής τηλεφωνίας και κυκλωμάτων “Internet” στην ΑΜ για 
την κάλυψη των αναγκών της εταιρικής επικοινωνίας της. Ο διαγωνισμός θα 
διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ με ανοικτή διαδικασία, με δημοσίευση περίληψης της παρούσας 
Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της ΑΜ. Οι Διαγωνιζόμενοι θα 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στo 
τεύχoς της Διακήρυξης και στα Προσαρτήματα αυτής. 
Η διάρκεια της σύμβασης, που θα υπογραφεί μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και του 
Αναδόχου, θα είναι δύο (2) έτη με ημερομηνία έναρξης την υπογραφή της Σύμβασης. 
Η ΑΜ θα δικαιούται να παρατείνει μονομερώς, αν το κρίνει σκόπιμο, την πιο πάνω 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ή συνεχή χρονικά 
διαστήματα, μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) ακόμη έτους. 
Η Προεκτιμώμενη Αμοιβή της παροχής των υπηρεσιών τηλεφωνίας για διάρκεια δύο 
(2) ετών, βάσει της οποίας θα δοθεί από τους Διαγωνιζόμενους Οικονομική 
Προσφορά ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδες (80.000,00) Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. Η 
Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή για την διάρκεια των τριών (3) ετών, 
συμπεριλαμβανομένου και ενός (1) επιπλέον έτους για τυχόν παράταση ανέρχεται σε 
εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) Ευρώ,  χωρίς Φ.Π.Α. 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και δεν επιτρέπεται η υποβολή 
προσφοράς για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ανέρχεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια ΕΥΡΩ 
(2.400,00 €) και η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ανέρχεται σε 5% επί της 
Οικονομικής Προσφοράς, για τρία (3) χρόνια, περιλαμβανομένου δηλαδή και του 
χρόνου προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, χωρίς Φ.Π.Α.  
Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα μεμονωμένα ή σε σύμπραξη / κοινοπραξία. Σε κάθε περίπτωση οι 
οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 5 της Διακήρυξης. 
Στοιχεία για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζομένων 
δίνονται στο τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή 
Η προθεσμία υποβολής των Προσφορών λήγει την 4η Μαρτίου 2016 και ώρα 
11:00 π.μ.   
 

Για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 

_______________________ 
Π. Παπαχλιμίντζος  
Γενικός Διευθυντής  
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