
 

  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

RFP-349/18 - «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ» (Α.Σ. 67210) 
 

Αρ. Πρωτοκ.:66553          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 για την υλοποίηση 
της δηµοσίευσης των πάσης φύσεως ανακοινώσεων της Α.Μ. στον τύπο. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ µε ανοικτή διαδικασία. Η περίληψη της 
∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού θα αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και θα καταχωρηθεί στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ. Το τεύχος της ∆ιακήρυξης θα καταχωρισθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στη  
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.M. 
(www.ametro.gr) 
Η διάρκεια της σύµβασης, που θα υπογραφεί µεταξύ της Α.Μ. και του Αναδόχου, θα 
είναι δύο (2) έτη µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.  
Η Συνολική Προϋπολογιζόµενη ∆απάνη για τη διάρκεια των δύο (2) ετών ανέρχεται 

σε εκατόν σαράντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (140.000,00 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
Η ανωτέρω προϋπολογιζόµενη δαπάνη είναι δεσµευτική και δεν επιτρέπεται στους 
διαγωνιζόµενους να την υπερβούν επί ποινή αποκλεισµού.  
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε επιτρέπεται η υποβολή επιµέρους 
προσφορών.  

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 

οκτακοσίων ΕΥΡΩ (2.800,00 €).  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αντιστοιχεί στο 5% επί της άξιας της 

σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., για δύο έτη. 
Στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος οικονοµικοί φορείς, φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα µεµονωµένα ή ενώσεις αυτών 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, την τεχνική και οικονοµική 
προσφορά δίνονται στο τεύχος της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 

Κριτήριο Ανάθεσης είναι αποκλειστικά η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, βάσει τιµής. 

Προθεσµία υποβολής των προσφορών: 01 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.µ. 
 

Για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

 

 

       Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
       Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 
       & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: 7Μ5Μ46Ψ8Ο3-0Α3
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