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Θέµα  :   Πρόσκληση υποβολής σφραγισµένης προσφοράς στο πλαίσιο έρευνας 

Subject αγοράς για την προµήθεια H/Y και περιφερειακών µηχανηµάτων. 
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Ref.    2. Εσωτερικό Υπηρεσιακό Σηµείωµα MIS-16042 / 31.10.2016 (Ορθή Επανάληψη) 
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Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Α.Μ.) διενεργεί έρευνα αγοράς και καλεί τους ενδιαφερόµενους, φυσικά ή /και 
νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλουν 
σφραγισµένη προσφορά για την προµήθεια ενός (1) Η/Υ, ενός (1) εκτυπωτή καθώς και (5) 
πολυµηχανηµάτων για τις ανάγκες της Εταιρείας µας, σύµφωνα προς τους όρους, τις τεχνικές 
περιγραφές και προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και στα παραρτήµατα 
αυτής. 
 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο διαδικτυακό χώρο, πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) και στην ιστοσελίδα της Α.Μ. 
(www.ametro.gr). 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. ∆ιαδικασία - Κριτήριο ανάθεσης  
Η έρευνα αγοράς θα διενεργηθεί µεταξύ των υποψηφίων εταιρειών που θα υποβάλουν σχετική 
προσφορά σύµφωνα προς τους όρους και τις προβλέψεις της παρούσας πρόσκλησης.  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή προσφοράς εφόσον 
βέβαια πληρούνται όλοι οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. 
Μετά το τέλος της διαδικασίας για την ανάδειξη του µειοδότη από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
Σφραγισµένων Προσφορών, η κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει από την Α.Μ., µε σχετική 
απόφαση.  
Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα αναβολής, ακύρωσης ή µαταίωσης της έρευνας αγοράς αν αυτό 
κριθεί αναγκαίο, χωρίς καµία περαιτέρω υποχρέωση προς τους συµµετέχοντες. 

 
2. Προθεσµία υποβολής των προσφορών - ∆ιευκρινίσεις - Εναλλακτικές προσφορές 

Η προθεσµία υποβολής των προσφορών λήγει την: Πέµπτη, 29 / 12 / 2016 και ώρα 16:00.  

        Εκπρόθεσµη υποβολή προσφορών έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι συµµετέχοντες, αρκεί 
να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της Α.Μ., το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα 
(προθεσµία) που αναφέρεται παραπάνω. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε 
καθυστέρηση και για την έγκαιρη άφιξη των προσφορών φέρουν αποκλειστικά οι συµµετέχοντες. 
Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και τροποποιήσεις απαιτηθούν σχετικές µε την παρούσα 
πρόσκληση και την έρευνα αγοράς θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Μ. (www.ametro.gr), το 
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αργότερο 6 ηµέρες πριν την προθεσµία υποβολής προσφορών. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 
ενηµερώνονται µέσω της ιστοσελίδας και µε δική τους ευθύνη, χωρίς καµία προηγούµενη σχετική 
ενηµέρωσή τους από την Α.Μ.   
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ζητούµενης 
προµήθειας, συνεπώς επί µέρους προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
∆εν επιτρέπονται αλλαγές στις προσφορές ή υποβολή αντιπροσφορών µετά την αποσφράγιση 
τους. Εάν κριθεί ότι απαιτούνται διευκρινίσεις, που δεν δηµιουργούν όµως προϋπόθεση 
αντιπροσφοράς, η Α.Μ. δύναται να τις ζητήσει. 
Προσφορές που ενδεχοµένως έχουν καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποβληθεί παλαιότερα δεν θα 
ληφθούν υπόψη. 

 
3. Τόπος  και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Α.Μ. στην Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 
Μεσογείων 191-193, Ν Ψυχικό, Τ.Κ. 115 25, από τις 8:00 έως τις 16:00. 
Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισµού θα είναι σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα φέρει 
υποχρεωτικά την συνηµµένη ετικέτα 

 

 

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

            Από :  

 Προς : 

 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Λεωφ. Μεσογείων 191 -193, T.K.: 115 25, Αθήνα 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (DCC) 

 Υπόψη : Προέδρου επιτροπής προµηθειών 

 Ένδειξη : Προµήθεια Η/Υ και περιφερειακών µηχανηµάτων 

(MR-1000015154, MR-1000015152, MR-1000015131, MR-1000015096) 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

4. Περιεχόµενο του φακέλου προσφοράς 

Στο Φάκελο Προσφοράς οι συµµετέχοντες οφείλουν να περιλάβουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα 
παρακάτω: 
α)  Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συµµετέχων δεν διώκεται ή έχει καταδικασθεί για τα αδικήµατα που 

αναφέρονται στο Νόµο 4412/2016 και αφορούν κάθε είδους διαγωνιστική διαδικασία. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ψευδής δήλωση ο µεν συµµετέχων θα αποκλείεται της 
διαδικασίας, ο δε ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος 

β) Το συνηµµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς µε συµπληρωµένο τον Πίνακα Οικονοµικής 
Προσφοράς και υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο του συµµετέχοντος. Οι 
συµµετέχοντες οφείλουν να συµπληρώσουν τον εν λόγω Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς αφού 
µελετήσουν τις σχετικές τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στην 
παρούσα Πρόσκληση. 

Το προσφερόµενο τίµηµα θα αφορά στην εκτέλεση του αντικειµένου της ανάθεσης πλήρως 
ολοκληρωµένου και θα περιλαµβάνει την αξία προµήθειας του εξοπλισµού και το κόστος 
µεταφοράς και παράδοσής του στα γραφεία της Α.Μ.  
Σε αυτό περιλαµβάνονται το κέρδος του προσφέροντα, η αµοιβή του καθώς και αυτή των 
συνεργατών του και τα οποιαδήποτε γενικά ή ειδικά έξοδά του που απαιτούνται για την εκτέλεση 
της ανάθεσης. Επίσης συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές όλων των 
προσώπων που θα απασχολήσει, οι σχετικές δαπάνες µετακίνησης των, οι πάσης φύσεως 
φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου και εν γένει κάθε 
δαπάνη αναγκαία ή απλώς χρήσιµη για την πραγµατοποίηση της προµήθειας. 
Η Α.Μ. βαρύνεται µόνον µε τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α. 
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Για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις σχετικά µε το αντικείµενο της Πρόσκλησης 
παρακαλούµε όπως επικοινωνείτε µε τον αρµόδιο της Α.Μ. κ. E. ∆ηµητρίου ( τηλ. 210-6792112). 
 

5. Προϋπολογισµός έργου 

Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός, ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια εξήντα ΕΥΡΩ 

(1.960,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.  
Ο προϋπολογισµός αυτός αποτελεί ανώτατο όριο των οικονοµικών προσφορών. Οι προσφορές 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν, επί ποινή αποκλεισµού, το ανωτέρω προϋπολογισθέν ποσό. 
 

6. Τόπος Παράδοσης 
Όλα τα προϊόντα θα παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία της Α.Μ. Μεσογείων 191-193 και 
Βλαχάκη, 115 25, Αθήνα.  

 
7. Υπογραφή της Σύµβασης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του µειοδότη, η Α.Μ. καλεί τον υποψήφιο 
ανάδοχο εγγράφως για την υπογραφή της Σύµβασης στα γραφεία της εντός το αργότερο επτά (7) 
ηµερολογιακών ηµερών. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη µε υπαιτιότητα του 
ανακηρυχθέντος Αναδόχου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι θα έχει κληθεί, δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύµβασης ή δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του παρόντος, κηρύσσεται 
έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή και µετά από απόφαση της Α.Μ. Ανάδοχος δύναται να 
ανακηρυχθεί ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη που έχει συντάξει η 
Επιτροπή Αξιολόγησης Σφραγισµένων Προσφορών. Αν και ο δεύτερος υποψήφιος δεν προσέλθει 
για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του παρόντος 
κηρύσσεται κι αυτός έκπτωτος από τη σύµβαση κι η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύµβασης οφείλει να καταθέσει:  

α) Ασφαλιστική Ενηµερότητα 
Επικαιροποιηµένο και σε ισχύ αποδεικτικό από το Ι.Κ.Α. ή τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, 
για την απόδειξη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία.  

β) Φορολογική Ενηµερότητα 
Επικαιροποιηµένο και σε ισχύ αποδεικτικό, από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., για την απόδειξη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών 
σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. 

 
8. Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος θα αποζηµιώνεται βάσει των τιµών της οικονοµικής του προσφοράς. 
Σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε την εσωτερική διαδικασία της Εταιρείας, για όλες τις αγορές 
αγαθών ή υπηρεσιών η εξόφληση τιµολογίων θα γίνεται µε πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού 
του αναδόχου ή µε δίγραµµη επιταγή στις 15 - 20 του επόµενου µήνα, από την ηµεροµηνία 
παραλαβής από εµάς του τιµολογίου σας. Για πληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του 
τιµολογίου παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την κα. Π. Καπράλου (τηλ. 210-6792.180). 

Επίσης για συµβάσεις άνω των 1.500,00 €, για την εξόφληση των τιµολογίων σας απαιτείται η 
προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας της εταιρείας σας και για συµβάσεις άνω των 2.500,00 

€, απαιτείται η προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας της εταιρείας σας. 
 

9. Επίλυση διαφορών 
Η Σύµβαση που θα καταρτιστεί, θα διέπεται από τους όρους των τευχών της και την Ελληνική 
Νοµοθεσία και δη τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα 
Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από το ∆ιαγωνισµό και τη Σύµβαση, 
αρµόδια είναι αποκλειστικά τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη των Αθηνών. 
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� Με τη συµµετοχή τους οι προσφέροντες δηλώνουν ρητά ότι αποδέχονται τους Όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και των συνηµµένων σε αυτή εγγράφων. 
Προσφορές που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους δεν θα αξιολογηθούν. 

 
 
 

      Με εκτίµηση 
 

 
 

 
         Κωνσταντίνος Καραθάνος 

        Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών 
 
Συνηµµένο: Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεµ.) 

 

Τιµή ανά τεµ. 
(χωρίς  Φ.Π.Α.) 

 

 

Συνολική Τιµή  
(χωρίς  Φ.Π.Α.) 

 

1. LENOVO YOGA 710-141SK (i5-
6200U/8GB/256GB/FHD/W10 

1   

2. PRINTER LEXMARK DOT MATRIX 
2590 11C2564 ME ΚΕΦΑΛΗ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 24 ΑΚΙ∆ΩΝ 

1   

3. SL-M2675F LASER 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ FAX 

4   

4. SL-M2675FN LASER   (*)          
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ FAX 

1   

                                 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (χωρίς  Φ.Π.Α.) 

 

 

 
 
 
(*∆ικτυακό) 
 
 
Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου:  .......................................................... 
Ονοµατεπώνυµο Υπογράφοντος: .......................................................... 
Ιδιότητα Υπογράφοντος:   .......................................................... 
Ηµεροµηνία:     .......................................................... 
Σφραγίδα : 
 


