
 

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

RFP-288/16 - «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΣΑΙΡΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

ΣΗ SAP» 

 

Απ. Ππυη. : ALX -  58378                           Αθήνα,    06  Ιοςλίος 2016  

 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ, Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 11525, εκείν επαθήο- 
Τπόςε: θαο Αηθ. αΐηε, Σει. 210.679.2473, Fax: 210.672.6126, Ηιεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν : ksaiti@ametro.gr 

Σο ανηικείμενο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα (4) επί κέξνπο ηκήκαηα ηα νπνία 
είλαη νη ππεξεζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνύ Δηαρείξηζεο Επηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ 
(ERP) ηεο SAP, νη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο γηα δύν (2) έηε, νη ππεξεζίεο ηερληθήο 
ππνζηήξημεο έσο 30 αλζξσπνεκέξεο θαη νη ππεξεζίεο γηα ηελ πξνζζήθε λέσλ 
ιεηηνπξγηώλ ζην ύζηεκα Οηθνλνκηθήο Δηαρείξηζεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ινγηζηηθή 
παξαθνινύζεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ. 
Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί κε αλνηθηή δηαδηθαζία κε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο 
παξνύζαο Δηαθήξπμεο ζηνλ Ειιεληθό Σύπν ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Δηαύγεηα» 
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ ελώ ην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην 
ΚΗΜΔΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. 
Οη Δηαγσληδόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ Δηαγσληζκνύ. 
Σν θάζε επί κέξνπο αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο νινθιεξώλεηαη ζε δηαθνξεηηθνύο 
ρξόλνπο νη νπνίνη νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο. Η ζύκβαζε ιήγεη 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεύηεξνπ αληηθεηκέλνπ (ππεξεζίεο ζπληήξεζεο) δειαδή 
κεηά ηελ παξέιεπζε δύν (2) ρξόλσλ από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο αλαβάζκηζεο 
ηνπ ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο Επηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ. 

Η ζπλνιηθή πξνεθηηκώκελε ακνηβή αλέξρεηαη ζε πενήνηα οκηώ σιλιάδερ 

(58.000,00) Δςπώ ρσξίο ΦΠΑ. 
Δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηηο δεηνύκελεο ππεξεζίεο 
νύηε επηηξέπεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ 
δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ. 

Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ σιλίυν εκαηόν εξήνηα 

Δςπώ (1.160,00) ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνεθηηκώκελεο 

ακνηβήο θαη ε Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζεο ζην 5% ηεο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 
νηθνλνκηθή πξνζθνξάο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 
ην Δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο νηθνλνκηθνί θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά 

πξόζσπα κεκνλσκέλα ή ζε ζύκπξαμε / θνηλνπξαμία ηα νπνία λα έρνπλ υρ 

ανηικείμενο κύπιαρ δπαζηηπιόηηηαρ ηην παποσή ηεσνικών και ζςμβοςλεςηικών 

ςπηπεζιών πληποθοπικήρ και να είναι πιζηοποιημένοι ζςνεπγάηερ ηηρ SAP 

HELLAS A.E υρ Μεηαπυληηέρ Λογιζμικού (SAP Channel Partners) και να 

έσοςν ηο δικαίυμα να πποζθέποςν ςπηπεζίερ ζςνηήπηζηρ λογιζμικού SAP 

Business All In One. 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. 

Κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ύμβαζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική 

άποτη πποζθοπά.  

Πποθεζμία ςποβολήρ ηυν πποζθοπών: 12 Αςγούζηος 2016 και ώπα 15:00 

 

Για ηην ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 

_________________________ 

Θ. Παπαδόποςλορ 

Ανηιππόεδπορ Γ.. & 

Γιεςθύνυν ύμβοςλορ 
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