
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

   RFP-289/16 - «ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (HARDWARE) ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (SOFTWARE) ΣΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε» 

Αρ. Πρωη. : ALX -  58204                   Αθήνα,      16  Ιοσνίοσ  2016  

 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ, Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193,  Αζήλα, 11525, εκείν επαθήο-    
Τπόςε: θ. Κ. Καξαζάλνο, Σει.: +30 2106792246, Φαμ: +30 2106726126, 
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν : kkarathanos@ametro.gr 
Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ είλαη ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ 
(Hardware) θαη ηνπ ινγηζκηθνύ (Software) ησλ θεληξηθώλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ 
ηεο Α.Μ.  
Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί κε αλνηθηή δηαδηθαζία κε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο 
παξνύζαο Δηαθήξπμεο ζηνλ Ειιεληθό Σύπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. Οη 
Δηαγσληδόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα 
ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ Δηαγσληζκνύ. 
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ηεο Α.Μ. θαη ηνπ Αλαδόρνπ, ζα 
είλαη έλα (1) έηνο  κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο. 
Η Α.Μ. δηθαηνύηαη λα παξαηείλεη κνλνκεξώο, αλ ην θξίλεη ζθόπηκν, ηελ πην πάλσ 
δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα ή ζπλερή ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ελόο (1) αθόκε έηνπο. 
Η Πξνεθηηκώκελε Δαπάλε γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ εμνπιηζκνύ 
(Hardware) θαη ηνπ ινγηζκηθνύ (Software) ησλ θεληξηθώλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ 

ηεο Α.Μ. γηα δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο, αλέξρεηαη ζε είκοζι τιλιάδες ΕΤΡΩ (20.000,00 

€), ρσξίο ηνλ αλαινγνύληα Φ.Π.Α. Η αλσηέξσ πξνεθηηκώκελε δαπάλε απνηειεί 
αλώηαην όξην θαη δελ επηηξέπεηαη ε ζπλνιηθή Σηκή Πξνζθνξάο γηα έλα (1) έηνο πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ησλ Δηαγσληδνκέλσλ λα ηελ ππεξβαίλεη.  
Η πλνιηθή Πξνεθηηκώκελε Δαπάλε γηα ηε δηάξθεηα ησλ δύν (2) εηώλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελόο (1) επηπιένλ έηνπο γηα ηπρόλ παξάηαζε) αλέξρεηαη 

ζε ζαράνηα τιλιάδες ΕΤΡΩ (40.000,00 €), ρσξίο ηνλ αλαινγνύληα Φ.Π.Α.  
Δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο νύηε επηηξέπεηαη ε ππνβνιή 
πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ δεηνύκελσλ παξνρώλ.  

Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ οκηακοζίων ΕΤΡΩ 

(800,00 €) θαη ε Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζεο ζην 5% επί ηης σνολικής 

Οικονομικής Προζθοράς ηοσ Αναδότοσ γηα δύν ρξόληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
θαη ηεο ηπρόλ παξάηαζεο πνπ ηπρόλ δνζεί ζύκθσλα κε ην δηθαίσκα πξναίξεζεο ηεο 
ΑΜ, ρσξίο Φ.Π.Α.  
ην Δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο νηθνλνκηθνί θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά 
πξόζσπα κεκνλσκέλα ή ζε ζύκπξαμε / θνηλνπξαμία. ε θάζε πεξίπησζε νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο πξέπεη λα πιεξνύλ ζσξεπηηθά ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ηεο Δηαθήξπμεο. ηνηρεία γηα ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ δίλνληαη ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ 
Δηαγσληζκνύ. 

Κριηήριο Ανάθεζης είναι αποκλειζηικά η ταμηλόηερη ηιμή 

Προθεζμία σποβολής ηων προζθορών: 15 Ιοσλίοσ 2016 και ώρα 15:00 

 

Για ηην ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 

 

 

_________________________ 

Θ. Παπαδόποσλος 

Ανηιπρόεδρος Δ.. & 

Διεσθύνων ύμβοσλος 

mailto:kkarathanos@ametro.gr
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