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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
RFP-348/18 - «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ “INTERNET”» (Α.Σ. 68281)
Αρ. Πρωτοκ.: 66554

Αθήνα, 07 Ιανουαρίου 2019

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Α.Μ.), Λεωφ. Μεσογείων 191-193, 115 25, Αθήνα
Σηµείο επαφής: κος. Κ. Καραθάνος, Τηλ.: +30 210 6792246, Φαξ: +30 210 6726126,
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): kkarathanos@ametro.gr
Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η παροχή υπηρεσιών σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας καθώς και κυκλωµάτων διαδικτύου (Internet) για την κάλυψη των σχετικών
αναγκών εταιρικής επικοινωνίας της Α.Μ.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ µε ανοικτή διαδικασία. Περίληψη της ∆ιακήρυξης του
διαγωνισµού θα αναρτηθεί επίσης στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και θα καταχωρησθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Η διάρκεια της σύµβασης, που θα υπογραφεί µεταξύ της Α.Μ. και του Αναδόχου, θα είναι δύο
(2) έτη µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης, εκ µέρους της Α.Μ., έως ένα (1) επιπλέον έτος.
Η συνολική προεκτιµώµενη δαπάνη για τη διάρκεια των δύο (2) ετών ανέρχεται σε ογδόντα
πέντε χιλιάδες διακόσια ΕΥΡΩ (85.200,00 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και για τη
διάρκεια των τριών (3) ετών, συµπεριλαµβανοµένης δηλαδή της µονοετούς παράτασης, σε
εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια ΕΥΡΩ (127.800,00 €), χωρίς τον αναλογούντα
Φ.Π.Α. Η ανωτέρω προεκτιµώµενη δαπάνη αποτελεί ανώτατο όριο και δεν επιτρέπεται στους
διαγωνιζόµενους να την υπερβούν επί ποινή αποκλεισµού.
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για
µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων
πενήντα έξη ΕΥΡΩ (2.556,00 €).
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αντιστοιχεί στο 5% επί του προσφερόµενου
ποσού της οικονοµικής προσφοράς του Αναδόχου χωρίς Φ.Π.Α., για τρία έτη,
συµπεριλαµβανοµένης δηλαδή της µονοετούς παράτασης.
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος οικονοµικοί φορείς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
µεµονωµένα ή σε σύµπραξη / κοινοπραξία που ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το
αντικείµενο της σύµβασης και είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ένωσης ή του ΕΟΧ ή
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων ή τρίτες
χώρες που δεν εµπίπτουν στις προαναφερόµενες περιπτώσεις και έχουν συνάψει διµερή ή
πολυµερή συµφωνία µε την Ένωση σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη.
Σε κάθε περίπτωση οι οικονοµικοί φορείς που θα λάβουν µέρος πρέπει να πληρούν
σωρευτικά τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης. Στοιχεία για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
συµµετοχής των διαγωνιζοµένων δίνονται στο τεύχος της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού.
Κριτήριο Ανάθεσης είναι αποκλειστικά η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, βάσει τιµής.
Προθεσµία υποβολής των προσφορών: 04 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.µ.

Για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

