
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (RFP - 428 / 22)   

 

Απ. Ππωηοκ.: ALX - 76922 Αθήνα, 15 επηεμβπίος 2022

      
 
Αλαζέησλ θνξέαο: ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Ε. (ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.), 
Λεσθ. Μεζνγείσλ 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 δηαγσληζκνύ είλαη ε πξνκήζεηα δηαθόξσλ εηδώλ γξαθηθήο ύιεο γηα 
ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθώλ αλαγθώλ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. ζηα γξαθεία ηεο θαη 
ζηα εξγνηάμηά ηεο ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη 
ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο θαη ζηα πξνζαξηήκαηα απηήο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθώλ Δεκόζησλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ) Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ ΟΠ 
ΕΗΔΗ (δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr), κε αλνηθηή δηαδηθαζία 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 264 ηνπ Ν. 4412/16, όπσο ηζρύεη. 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. θαη 
ηνπ Αλαδόρνπ, ζα είλαη έλα (1) έηνο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο, 
κε δηθαίσκα παξάηαζήο ηεο γηα έσο έλα (1) έηνο αθόκε κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαηόπηλ 
ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο γηα ηε δηάξθεηα ηνπ ελόο (1) έηνπο αλέξρεηαη ζε 
πελήληα ρηιηάδεο Επξώ (50.000,00 €) πιένλ Φ.Π.Α. Η ζπλνιηθή εθηηκώκελε αμία γηα 
ηε δηάξθεηα ησλ δύν (2) εηώλ, πεξηιακβαλνκέλεο δειαδή ηεο ηπρόλ παξάηαζεο ηνπ 
ελόο (1) έηνπο, αλέξρεηαη ζε εθαηό ρηιηάδεο Επξώ (100.000,00 €) πιένλ Φ.Π.Α. 

Οη δηαγσληδόκελνη ζα ζπληάμνπλ θαη ππνβάιινπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 
βάζεη ηνπ παξαπάλσ εθηηκώκελνπ πνζνύ. Σν πνζό απηό είλαη δεζκεπηηθό θαη δελ 
επηηξέπεηαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο λα ην ππεξβνύλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 

Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ από 
ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο θαη δελ ππόθεηληαη ζε 
αλαζεώξεζε ή αλαπξνζαξκνγή. 

Δελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ ηκήκα ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο. Σέηνηεο πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Η Εγγςηηική Επιζηολή ςμμεηοσήρ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ρηιίσλ ΕΤΡΩ 
(1.000,00 €), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, γηα 
έλα (1) έηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο δειαδή ηεο ηπρόλ παξάηαζεο ηνπ ελόο (1) 
επηπιένλ έηνπο, ρσξίο Φ.Π.Α. 

Ο Αλάδνρνο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο νθείιεη λα θαηαζέζεη Εγγςηηική 

Επιζηολή Καλήρ Εκηέλεζηρ ύςνπο 4% επί ηηρ εκηιμώμενηρ αξίαρ ηηρ 

ύμβαζηρ, για ένα (1) έηορ, μη ζςμπεπιλαμβανομένηρ δηλαδή ηηρ ηςσόν 

παπάηαζηρ ηος ενόρ (1) επιπλέον έηοςρ, ρσξίο Φ.Π.Α. 
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ηνλ Δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο νηθνλνκηθνί θνξείο, πνπ αζθνύλ 
δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο.  

ε θάζε πεξίπησζε γηα ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο, απαηηείηαη, 
λα κε ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηνπο νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 2.2.3 ηεο 
Δηαθήξπμεο θαη λα πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 
2.2.4 θαη 2.2.6 ηεο Δηαθήξπμεο. ηνηρεία γηα ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο - ηερληθή πξνζθνξά θαη ην πεξηερόκελν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ δίλνληαη ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ Δηαγσληζκνύ θαη ηα 
Πξνζαξηήκαηά ηεο. 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 311 ηνπ Ν.4412/16.  
 

Πποθεζμία ςποβολήρ ηων πποζθοπών: 12 Οκηωβπίος 2022 και ώπα 11:00 π.µ. 
 
 

       Για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 
 

       Νικόλαος Κοσρέτας 

       Διεσθύνων Σύμβοσλος 

       & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
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