
 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΘΗΚΗ 

ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΗΛΕΦΩΝΩΝ (DLT) ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΣΟΤ 

ΜΕΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΤΛΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΚ ΣΟΤ ΟΑΑ», 

RFP-301/16, Α..29899 

Αρ. Πρωη. : ALX -  59570   Αθήνα,  05  Δεκεμβρίοσ 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 

Σν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ κε θσδηθό CPV 32552120-4 «Σειέθσλα έθηαθηεο 

αλάγθεο», πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ 

πξνζζήθε απεπζείαο ηειεθώλσλ (DLT) ζηνπο ζηαζκνύο ησλ γξακκώλ 2 & 3 ηνπ 

Μεηξό γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ππιώλ ηνπ πζηήκαηνο (ΑΚ) ηνπ ΟΑΑ, όπσο 

αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα ηεύρε ηνπ Δηαγσληζκνύ.  
Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ κε αλνηθηή δηαδηθαζία θαη κε δεκνζίεπζε 
πεξίιεςεο ηεο παξνύζαο Δηαθήξπμεο ζηνλ Ειιεληθό Σύπν, ζηε Δηαύγεηα θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. Επίζεο ην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΔΗ θαη 
όια ηα ηεύρε ηνπ Δηαγσληζκνύ ζηνλ ηζηνρώξν ηεο ΑM www.ametro.gr. 
Οη Δηαγσληδόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ειεθηξνληθά, ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ Δηαγσληζκνύ. 
Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο ηεο Πξνκήζεηαο είλαη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

Ο ζπλνιηθόο εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

αλέξρεηαη ζε δηαθόζηεο είθνζη ρηιηάδεο Επξώ (220.000,00 €), ρσξίο ηνλ αλαινγνύληα 

Φ.Π.Α. Η Πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ην εζληθό ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ (2016/Ε/06550001). 
Ο εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο είλαη δεζκεπηηθόο θαη δελ επηηξέπεηαη ζηνπο 
Δηαγσληδόκελνπο λα ηνλ ππεξβνύλ. 
Σν πνζό ηεο Εγγπεηηθήο Επηζηνιήο πκκεηνρήο πνπ ζα θαηαηεζεί αληηζηνηρεί ζην 2% 
ηνπ εθηηκώκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνκήζεηαο, εθηόο ΦΠΑ θαη 
αλέξρεηαη ζε 4.400,00 €. 
Δεθηνί ζην Δηαγσληζκό γίλνληαη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη εηαηξείεο, κεκνλσκέλεο ή 
θνηλνπξαμίεο/ ελώζεηο απηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Δηαθήξπμεο. Γηα ηελ 
ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 
ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Ε..Η.ΔΗ.. – 
Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr). Εηδηθόηεξα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
απαηηείηαη λα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Δηαθήξπμεο. 

Κριηήριο ανάθεζης ηης ύμβαζης είναι η πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική 

άποψη προζθορά, βάζει ηης ηιμής. 

Προθεζμία σποβολής ηων προζθορών: 28/12/2016 και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Για ηην ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 

 

 

_________________________ 

Θ. Παπαδόποσλος 

Ανηιπρόεδρος Δ.. & 

Διεσθύνων ύμβοσλος 
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