
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

“INTERNET” (RFP - 418 / 22) 

 

Αρ. Πρωτοκ.: ALX - 75141    Αθήνα,  18 Φεβρουαρίου 2022  
 
 
Αναθέτων φορέας: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.), 
Λεωφ. Μεσογείων 191-193, Αθήνα, 115 25, Σηµείο επαφής: κος Κ. Καραθάνος, Τηλ.: 
+30 210 6792.246, Φαξ: +30 210 6726.126, Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): 
kkarathanos@ametro.gr.  

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η παροχή πακέτου υπηρεσιών σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας καθώς και κυκλωµάτων διαδικτύου (Internet) για την κάλυψη των 
σχετικών αναγκών εταιρικής επικοινωνίας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται στο τεύχος της ∆ιακήρυξης και στα προσαρτήµατα αυτής. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά µε χρήση του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) Προµήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ 

ΕΣΗ∆ΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) µε ανοικτή διαδικασία, 
σύµφωνα µε το άρθρο 264 του Ν. 4412/16. 

Η διάρκεια της Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και 
του Αναδόχου θα είναι τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.  

Η συνολική εκτιµώµενη αξία της Σύµβασης για την παροχή των υπηρεσιών της για 

διάρκεια τριών (3) ετών ανέρχεται σε  εκατόν σαράντα  χιλιάδες ΕΥΡΩ (140.000,00 

€) χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσό της εκτιµώµενης αξίας της Σύµβασης για τρία (3) έτη, είναι 
δεσµευτικό και δεν επιτρέπεται στους διαγωνιζόµενους να το υπερβούν, επί ποινή 

αποκλεισµού. 

∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε επιτρέπεται η υποβολή 
προσφοράς για µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών, επί ποινή αποκλεισµού.  

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 

οκτακοσίων ΕΥΡΩ (2.800,00 €), το οποίο αντιστοιχεί στο 2% της εκτιµώµενης αξίας 
της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύµβασης οφείλει να καταθέσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους 4% επί της εκτιµώµενης αξίας της 

Σύµβασης, για τη διάρκεια των τριών (3) ετών, χωρίς Φ.Π.Α. 

Στον ∆ιαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος οικονοµικοί φορείς, φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, µεµονωµένα ή ενώσεις αυτών, που ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο της Σύµβασης από το καταστατικό των οποίων σαφέστατα προκύπτει ότι 
η παροχή των ζητουµένων υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό.  

Σε κάθε περίπτωση για τους οικονοµικούς φορείς που θα λάβουν µέρος, απαιτείται, 
να µη συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 12 της 
∆ιακήρυξης και να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 
13 της ∆ιακήρυξης. Στοιχεία για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική 
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προσφορά και το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων 
δίνονται στο τεύχος της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού και τα Προσαρτήµατά της. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, βάσει τιµής, σύµφωνα µε το άρθρο 311 του Ν.4412/16.  
 

Προθεσµία υποβολής των προσφορών:  17
η
 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 π.µ. 

 
 
 
       Για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 
 

       Νικόλαος Κουρέτας 
       ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
       & Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 
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