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Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Α.Μ.) προκειµένου να προβεί σε ανάθεση σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 
327 του Ν. 4412/16, διενεργεί έρευνα αγοράς και καλεί τους ενδιαφερόµενους, φυσικά ή/και νοµικά 
πρόσωπα, τα οποία πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν σφραγισµένη 
προσφορά για την προµήθεια αναλωσίµων υλικών για τους Η/Υ της σύµφωνα προς τους όρους, τις 
τεχνικές περιγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και στα συνηµµένα 
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 

Στη διαδικασία προµήθειας θα συµµετάσχουν όσοι υποβάλουν σχετική προσφορά σύµφωνα προς 
τους όρους και τις προβλέψεις της παρούσας πρόσκλησης.  
Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή και ο µειοδότης προκύπτει 
από τη χαµηλότερη συνολική τιµή προσφοράς του πίνακα οικονοµικής προσφοράς, εφόσον 
πληρούνται επιπλέον κι όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα 
Πρόσκληση και στο συνηµµένο αυτής. 
Μετά 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 διαδικασίας προµήθειας 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:  Τετάρτη  08 / 11 / 2017 & ώρα 16:00 

Εκπρόθεσµη υποβολή προσφορών έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του συµµετέχοντα. 
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 παραλαβή 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 



ATTIKO METPO A.E.        Σελ.: 2 / 6 
            Page : 
      

 

ATTIKO METPO A.E.  
Λεωφ. Μεσογείων 191-193, T.K. 115.25, Αθήνα,  

191-193 Mesogion Ave., GR-115 25, Athens, GREECE 
                                                                

αργότερο 6 ηµέρες πριν την προθεσµία υποβολής προσφορών. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 
ενηµερώνονται µε δική τους ευθύνη χωρίς καµία προηγούµενη σχετική ενηµέρωσή τους από την 
Α.Μ. 
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του αντικειµένου της 
παρούσας, 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:  

� Λεωφ. 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 ακόλουθη ετικέτα: 

 

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

             Από:       

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

 Υπόψη   : Προέδρου Επιτροπής αξιολόγησης σφραγισµένων προσφορών 

 Ένδειξη  : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ 

(MR – 1000015939) 

ΝΑ  ΜΗΝ  ΑΝΟΙΧΘΕΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

Με τη συµµετοχή τους οι προσφέροντες δηλώνουν ρητά ότι αποδέχονται τους Όρους της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και των συνηµµένων σε αυτή εγγράφων. Προσφορές που δεν 
πληρούν τους παραπάνω όρους δεν θα αξιολογηθούν. 

 

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 διαδικασία προµηθειών. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ψευδής δήλωση ο µέν συµµετέχων θα αποκλείεται της 
διαδικασίας, ο δέ ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. 

β) Το συνηµµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς (βλ. συνηµµένο Παράρτηµα Α) µε 
συµπληρωµένο τον Πίνακα Προσφοράς, και υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο του 
συµµετέχοντα. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να συµπληρώσουν τον Πίνακα αφού λάβουν υπόψη 
τους όλους τους όρους και τις σχετικές τεχνικές περιγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται 
στην παρούσα Πρόσκληση και στα συνηµµένα αυτής. 

Το προσφερόµενο τίµηµα θα αφορά στην εκτέλεση της προµήθειας πλήρως ολοκληρωµένης και θα 
περιλαµβάνει και την παράδοση των υλικών στα γραφεία της Α.Μ.  
Στο προσφερόµενο τίµηµα 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 
ολοκλήρωση της προµήθειας.  
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Η Α.Μ. βαρύνεται µόνον µε τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α. 
 Για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά µε τις προσφορές, παρακαλούµε 
επικοινωνήστε µε τον κ. Ε. ∆ηµητρίου (τηλ.: 210-67.92.112). 
 

5. Προϋπολογισµός 

Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός για την εν θέµατι προµήθεια, ανέρχεται σε δέκα 

χιλιάδες οκτακόσια σαράντα πέντε ΕΥΡΩ & δέκα πέντε λεπτά (10.845,15 €) χωρίς Φ.Π.Α. 

Επισηµαίνεται ότι οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό επί ποινή 

αποκλεισµού. 
Το τελικό ποσό που θα λάβει ο ανάδοχος εξαρτάται αποκλειστικά από το πλήθος και το είδος των 
ειδών που θα παραγγελθούν, αναλόγως των σχετικών αναγκών της Α.Μ. Οι ποσότητες που 
αναφέρονται στον πίνακα οικονοµικής προσφοράς είναι ενδεικτικές και δεν δεσµεύουν την Α.Μ. σε 
µελλοντικές καταναλώσεις. Επιπλέον η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα, σε περίπτωση ανάγκης, να 
παραγγείλει και τύπους αναλωσίµων που δεν αναφέρονται στον πίνακα οικονοµικής προσφοράς. 
Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η αύξηση του ποσού της σύµβασης δεν µπορεί να υπερβεί το 
10% του αρχικού ποσού αυτής. 
 

6. Παράδοση των υλικών 

Το συντοµότερο δυνατόν στα γραφεία της Α.Μ. (Λεωφ. Μεσογείων 191-193 & Βλαχάκη, 115 25, 
Αθήνα). Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους το χρόνο παράδοσης των 
υλικών.  
Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα τµηµατικών παραγγελιών αναλόγως των αναγκών της. 

 
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.  
Σηµειώνουµε ότι, σύµφωνα µε την εσωτερική διαδικασία της Εταιρείας, για όλες τις αγορές αγαθών 
ή υπηρεσιών η εξόφληση τιµολογίων  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 και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η οριστική παραλαβή των 
παρεχόµενων υπηρεσιών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής που έχει ορισθεί από την Α.Μ. 
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 του Αναδόχου και για συµβάσεις άνω των 2.500,00 €, 

απαιτείται η προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας του Αναδόχου. 
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Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το Νόµο 4013/11 & 4412/16 (αρθρ.375, παρ.7) όπως αυτό κάθε 
φορά ισχύει και για συµβάσεις ύψους 2.500,00 € και άνω, θα επιβάλλεται κράτηση για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.).  
Επιπλέον θα επιβάλλεται κράτηση, σύµφωνα µε το νόµο 4412/16 (αρθρ.350, παρ.3) και την ΚΥΑ 
1191/2017 και για συµβάσεις ύψους 2.500,00 € και άνω, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
Οι ανωτέρω κρατήσεις θα υπολογίζονται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής ή/και τροποποιητικής σύµβασης. Οι εν λόγω 
παρακρατήσεις θα κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. και της  Α.Ε.Π.Π. 
αντιστοίχως. 
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπάγονται επίσης σε χαρτόσηµο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου. 
Το συνολικό ποσοστό των ανωτέρω κρατήσεων και χαρτοσήµων ανέρχεται σε 0.12432% 
(αναλυόµενο ως εξής: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.Σ.Υ., 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και χαρτόσηµο 3% και 
Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου, που υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου) 
 

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 την παρούσα διαδικασία και τη 
Σύµβαση, αρµόδια είναι αποκλειστικά τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη των Αθηνών. 

 

 
 
                                                                                                               Με εκτίµηση 

 
 

 
 
               Κωνσταντίνος Καραθάνος 
Προϊστάµενος Τµ. Συµβάσεων Προµηθειών 

 
 
 
 
 
Συνηµµένο: Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Παρακαλούµε συµπληρώστε στον παρακάτω Πίνακα οικονοµικής προσφοράς. 
Τα προσφερόµενα κατωτέρω υλικά θα πρέπει να είναι γνήσια, καινούργια και όχι συµβατά / 
ανακατασκευασµένα / επαναχρησιµοποιηµένα επί ποινή αποκλεισµού. 
Οι προσφέροντες, εκτός από την συµπλήρωση του Πίνακα οικονοµικής προσφοράς, οφείλουν να 
αναφέρουν και το ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών τιµοκαταλόγου των ειδών τους σε περίπτωση που 
απαιτηθεί αγορά είδους που δεν περιλαµβάνεται στον Πίνακα οικονοµικής προσφοράς. 
Επίσης οι προσφέροντες θα πρέπει να εγγυηθούν την διαθεσιµότητα των αναλωσίµων για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον 6 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση που ορισµένα από τα 
αναλώσιµα του Πίνακα οικονοµικής προσφοράς δεν είναι διαθέσιµα από τον κατασκευαστή λόγω 
παλαιότητας, θα πρέπει να επισηµανθούν σχετικά και να προταθεί, κατ΄ εξαίρεση, αξιόπιστη 
εναλλακτική λύση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

A/A ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛIKH 

ΤΙΜΗ 
(€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 HP 5550 color    (black) C 9730 3   

2 HP 5550 color    (Cyan) C 9731 3   

3 HP 5550 color   (Yellow) C 9732 3   

4 HP 5550 color (Magenta) C 9733 2   

5 HP cp2025 color (black) CC 530 3   

6 HP cp2025 color (cyan) CC 531 4   

7 HP cp2025 color (yellow) CC 532 3   

8 HP cp2025 color (Magenta) CC 533 4   

9 HP 4005 color (Black) CB 400 1   

10 HP 4005 color (cyan) CB 401 1   

11 HP 4005 color (yellow) CB 402 1   

12 HP 4005 color (Magenta) CB 403 1   

13 HP 500 color B 507 BLACK CE400 7   

14 HP 500 color C 507 Cyan CE401 5   

15 HP 500 color Y 507 Yellow CE 402 6   

16 HP 500 color M 507 Magenta CE403 5   

17 HP 5225 color B CE 740 4   

18 HP 5225 color C CE 741 4   

19 HP 5225 color Y CE 742 3   
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20 HP 5225 color M CE 743 2   

21 HP CM1415 color B 128 BLACK 4   

22 HP CM1415 color C 128 CYAN 2   

23 HP CM1415 color Y 128 YELLOW 3   

24 HP CM1415 color M 128 MAGENTA 3   

25 
TONER SAMSUNG XPRESS 
C430 

CLT Κ404S (black) 
4 

 
 

26 
TONER SAMSUNG XPRESS 
C430 

CLT C404S (cyan) 
4 

 
 

27 
TONER SAMSUNG XPRESS 
C430 

CLT Y404S (yelloow) 
4 

 
 

28 
TONER SAMSUNG XPRESS 
C430 

CLT M404S 
(magenta) 4 

 
 

29 HP P2055 CE 505 2   

30 HP P3015 55A 2   

31 HP 2100N (συµβατό) C4096A 2   

32 HP M1536 / p1606 CE 278 A 4   

33 HP 1320 Q5949X 2   

34 HP M501N Pro CF287A (87A) 2   

35 HP M1210 CE285A 3   

36 HP 3050 / 3052 (συµβατό) Q 2612 A 3   

37 HP 1100 (συµβατό) C4092A 2   

38 TONER SAMSUNG 101 MLT 101 S 2   

39 TONER SAMSUNG 111 MLT-D 111 S 2   

40 TONER SAMSUNG 116 116 L 2   

41 
ΡΟΛΛΑ ΓΙΑ PLOTTER HP A0 C 
6036 A 

BRIGHT & WHITE 
40 

 
 

42 HP Laser Jet M130 nf HP 17A 2   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)  

 
 
� Έκπτωση (%) επί των τιµών τιµοκαταλόγου των ειδών µας: .................   

 
          

Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου: .......................................................... 

    Ονοµατεπώνυµο Υπογράφοντος:  .......................................................... 

    Ιδιότητα Υπογράφοντος:   .......................................................... 

    Ηµεροµηνία:     .......................................................... 

    Σφραγίδα: 

 


