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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ Δ-1802/18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε 

 

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων σύμφωνα με τα άρθρα 36, 

263,264, 326 και 331 του Ν.4412/16, για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικά άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών σημείων 

πώλησης Δυτικής Βορείου Ελλάδας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (CPV: 63711000-6). 

Διάρκεια σύμβασης: ενός  (1) έτους. Προϋπολογισμός: μέχρι 264.162,00€ πλέον ΦΠΑ.  

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής ίση με πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (5.285,00€). Ο επιλεγείς ως 

ανάδοχος θα κληθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης ποσού ίσου με ποσοστό 5% επί του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι τριών (23) ημερών από την ημερομηνία 

αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού για δημοσίευση (22/02/2018) . 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

134−138 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α΄/160/8−8−2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β΄/2677/21−10−2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Οι Προσφορές ισχύουν και 

δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρείς (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  
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