
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ & Η/Τ»  (RFP - 390 / 20, Α..-101832) 

 
Αρ. Πρωτ.: ALX - 71637                      Αθήνα,  19/11/2020 

 
Αλαζέηωλ θνξέαο: ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Ε. (ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.), 
Λεωθ. Μεζνγείωλ 191-193, Αζήλα, 115 25, εκείν επαθήο: θνο Κ. Καξαζάλνο, Σει.: 
+30 210 6792.246, Φαμ: +30 210 6726.126, Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail): 
kkarathanos@ametro.gr 
 
Αληηθείκελν ηνπ δηαγωληζκνύ είλαη ε πξνκήζεηα αλαιωζίκωλ γηα ηνπο εθηππωηέο θαη 
ηνπο Η/Τ πνπ δηαζέηεη ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηεο ζηελ 
Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε. Ο Κωδηθόο CPV ηεο ύκβαζεο: 30125120-8 «Σόλεξ γηα 
θωηναληηγξαθηθέο κεραλέο».  
 
Ο δηαγωληζκόο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά (κέζω ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ 
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκόζηωλ πκβάζεωλ, Ε..Η.ΔΗ..) κε αλνηθηή 
δηαδηθαζία, θάηω ηωλ νξίωλ ηνπ Ν.4412/16, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο, ε νπνία ζα 
αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΔΗ, ζην ΕΗΔΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 
(www.ametro.gr). 
 
Η δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. θαη ηνπ 
Αλαδόρνπ ζα είλαη έλα (1) έηνο, κε δηθαίωκα ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. λα παξαηείλεη 
κνλνκεξώο ηε ζύκβαζε έωο έλα (1) επηπιένλ έηνο, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο αξρηθήο 
ζύκβαζεο.  
 
Η εθηηκώκελε αμία ηεο ύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηωλ πιηθώλ γηα ηε δηάξθεηα ελόο 
(1) έηνπο αλέξρεηαη ζε εμήληα ρηιηάδεο ΕΤΡΩ (60.000,00 €) ρωξίο ΦΠΑ. Η εθηηκώκελε 

αμία ηεο ύκβαζεο γηα ηε δηάξθεηα ηωλ δύν (2) εηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο δειαδή 
ηεο κνλνεηνύο παξάηαζεο, αλέξρεηαη ζε εθαηόλ είθνζη ρηιηάδεο Επξώ (120.000,00 €) 

ρωξίο ΦΠΑ. Σα πνζά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ εθηηκώκελε αμία ηεο ύκβαζεο γηα έλα 
(1) έηνο θαη δύν (2) έηε, απνηεινύλ αλώηαην όξην ηεο πξνζθνξάο θαη δελ επηηξέπεηαη 
ζηνπο δηαγωληδόκελνπο λα ηα ππεξβνύλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ. Οη Δηαγωληδόκελνη 
δεζκεύνληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ από ηελ 
επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ 
πξνζθνξώλ. Δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, νύηε επηηξέπεηαη ε 
ππνβνιή πξνζθνξάο γηα κέξνο ηωλ δεηνύκελωλ ππεξεζηώλ. 
 
Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ ρηιίωλ δηαθνζίωλ ΕΤΡΩ 
(1.200,00 €) ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, κε 
ζπλππνινγηδνκέλωλ ηωλ δηθαηωκάηωλ πξναίξεζεο θαη ρωξίο ΦΠΑ. 
 Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζην 5% επί ηεο αμίαο ηεο 
ύκβαζεο, γηα ηε δηάξθεηα ηωλ δύν (2) εηώλ, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο 
πξναίξεζεο γηα παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο γηα έλα επηπιένλ έηνο), ρωξίο Φ.Π.Α. 
 
ηνλ Δηαγωληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ αζθνύλ 
δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο. ε θάζε πεξίπηωζε νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο απαηηείηαη λα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα επηινγήο 
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πνπ πξνβιέπνληαη ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο. ηνηρεία γηα ηα απαηηνύκελα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – ηερληθή πξνζθνξά θαη ηα πεξηερόκελα νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηωλ δηαγωληδνκέλωλ θαη ηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ δίλνληαη ζην ηεύρνο 
ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ Δηαγωληζκνύ θαη ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο. 
 

Κριτήριο ανάθεσης της ύμβασης είναι η πλέον σσμυέροσσα από οικονομική 

άποψη προσυορά, βάσει τιμής, σύμυωνα με το άρθρο 311 τοσ Ν.4412/16. 

 

Προθεσμία σποβολής των προσυορών:  21/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

 
 
 
       Για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 
 
 
       Νικόλαος Κοσρέτας 
       Διεσθύνων Σύμβοσλος 
       & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
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