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            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   
ΘΕΜΑ:  Διεξαγωγή διαγωνισμού (4/2019) με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 

υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών σημείων πώλησης της 

Βορείου Ελλάδας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.   

1.-Σας κάνουμε γνωστό ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.  διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, «για την 

ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς 

επιβατών σημείων πώλησης της Βορείου Ελλάδας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ», βάσει του άρθρου 6.1.i του Κανονισμού 

Σύναψης Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.  

Για τον εν λόγω διαγωνισμό έχει εκδοθεί σχετικό αναλυτικό Τεύχος Διαγωνισμού το οποίο παρέχεται 

δωρεάν από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., Καρόλου 1-3, 8ος όροφος γραφείο 818 (κος Γιαννάκης), τηλ. 210-

5297818) και το οποίο καλείστε να παραλάβετε άμεσα ή να σας το αποστείλουμε στο e-mail που θα μας 

υποδείξετε. 

 2.- Κριτήριο κατακύρωσης του Διαγωνισμού θα είναι η συνολική, ανώτερη βαθμολογία του συμμετέχοντα 

στον Διαγωνισμό.  

3. Διάρκεια Σύμβασης: Δύο(2) έτη. 

4.- Προϋπολογισμός: ένα εκατομμύριο τριακόσιες μία χιλιάδας διακόσια ογδόντα ευρώ 

(1.301.280,00€) πλέον Φ.Π.Α.. 

5.- Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή εγγυοδοτική παρακαταθήκη ποσού ίσο με είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ 

(26.000,00€) και ο επιλεχθής Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει κατά την υπογραφή της Συμβάσης 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή εγγυοδοτική παρακαταθήκη ποσοστού ίσου με το 5% της 

συνολικής αξίας της Σύμβασης, ήτοι 65.000,00 €. 

6.- Ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/05/2019 Ημέρα Πέμπτη και Ώρα 

13:00μ.μ. Οι προσφορές θα κατατεθούν στη διεύθυνση Καρόλου 1-3, Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, στο 

Πρωτόκολλο των Προμηθειών της  ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε 8ος όροφος γραφείο 806. 

  Για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Προϊστάμενος     

Τμήματος 
Διαγωνισμών 

 

 
 

Ο Διευθύνων  Σύμβουλος 

     Ν.Γιαννάκης           Καθηγητής Φίλιππος Τσαλίδης  
 

 


