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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (Α) : Υπόδειγµα Α1 «Υπεύθυνη ∆ήλωση»  

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (Β) : Υπόδειγµα Β1 «Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής»  

    Υπόδειγµα Β2 «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης»  

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (Γ) : Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
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ΑΡΘΡΟ 1:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (στη συνέχεια αναφερόµενη ως ΑΜ) ιδρύθηκε µε το 
άρθρο πρώτο του Νόµου 1955/91. Σκοπός της ΑΜ ο οποίος προσδιορίζεται µε το 
άρθρο 2 του Ν.1955/91, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 
3202/03 και µε τα άρθρα 121 και 145 του Ν. 4070/12 είναι µεταξύ άλλων η 
µελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκµετάλλευση και ανάπτυξη του δικτύου αστικού 
σιδηροδρόµου του Νοµού Αττικής και Νοµού Θεσσαλονίκης και γενικά 
ηλεκτρικών σιδηροδρόµων του Νοµού Αττικής και Νοµού Θεσσαλονίκης (εκτός 
από το σιδηροδροµικό δίκτυο του ΟΣΕ), καθώς και του δικτύου ΤΡΑΜ σε όλη την 
Επικράτεια. 

Η ΑΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ µε ανοικτή 
διαδικασία, προσκαλώντας όσους έχουν τα νόµιµα προσόντα να υποβάλλουν 
προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη και τα τεύχη που 
τη συνοδεύουν, για την ανάδειξη Αναδόχου. 

 
1.2  Αναθέτων Φορέας της Σύµβασης που θα καταρτιστεί είναι η ΑΜ, (Μεσογείων 

191-193, 115 25, Αθήνα).  
 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

2.1  Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η παροχή υπηρεσιών για τον ετήσιο ιατρικό 
έλεγχο (check up εργασίας ) του προσωπικού της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
που απασχολείται στην Αθήνα. Στον παρακάτω Πίνακα Α περιλαµβάνονται οι 
απαιτούµενες ιατρικές εξετάσεις και ενδεικτικά ο αριθµός των ατόµων που 
πρόκειται να εξεταστούν.  

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α :  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
(ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟ 
 

1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 330 

2 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 330 

3 ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 330 

4 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Περιλαµβάνονται 
αναλυτικά οι παρακάτω εξετάσεις) 

330 

4.1 Ουρία   

4.2 Κρεατινίνη   

4.3 Σάκχαρο   

4.4 Χοληστερίνη   

4.5 HDL, LDL   

4.6 Τριγλυκερίδια   
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4.7 Ουρικό οξύ   

4.8 Τρανσαµινάσες (SGOT, SGPT)   

4.9 γGT   

4.10 Χολερυθρίνη Ολική   

4.11 Χολερυθρίνη Άµεση   

4.12 Αλκαλική Φωσφατάση   

4.13 Λευκώµατα Ολικά   

4.14 Αλβουµίνες  

4.15 Κάλιο  

4.16 LDH  

4.17 Νάτριο  

4.18 Σφαιρίνες   

4.19 Λευκωµατικό πηλίκο    

4.20 Αντισώµατα Ηπατίτιδας Α  

5 ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ   330 

6 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ - ΗΛΚ 330 

7 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 330 

8 PSA 123 

9 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 70 

10 ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 70 

11 ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ 80 

12 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 80 

13 ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 70 

14 ΟΜΑ∆Α ΑΙΜΑΤΟΣ & RHESUS 2 

15 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΩΝ B & C 2 

16 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ 250 

17 ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 70 

18 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 70 

 
 
2.2          Ιατρικές Εξετάσεις ανά κατηγορία  Υπαλλήλων 

Οι εξετάσεις αυτές θα πραγµατοποιηθούν ανά κατηγορία υπαλλήλων ανάλογα µε 
τη θέση εργασίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παρόν άρθρο: 
 
� Κατηγορία Α: Υπάλληλος Γραφείου 
 

i) Γενικές εξετάσεις για άνδρες– γυναίκες: 
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α/α             Είδος Εξέτασης 

Α1.       ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ  - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Α2.       ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Α3.       ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 

Α4.     ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ   

Α4.1 Ουρία 

Α4.2 Κρεατινίνη 

Α4.3 Σάκχαρο  

Α4.4 Χοληστερίνη  

Α4.5 HDL, LDL  

Α4.6 Τριγλυκερίδια  

Α4.7 Ουρικό οξύ  

Α4.8 Τρανσαµινάσες (SGOT, SGPT)  

Α4.9 γGT 

Α4.10 Χολερυθρίνη Ολική  

Α4.11 Χολερυθρίνη Άµεση  

Α4.12 Αλκαλική Φωσφατάση  

Α4.13 Λευκώµατα Ολικά  

Α4.14 Αλβουµίνες 

Α4.15 Κάλιο 

Α4.16 LDH 

Α4.17 Νάτριο 

Α4.18 Σφαιρίνες  

Α4.19 Λευκωµατικό πηλίκο   

Α4.20 Αντισώµατα Ηπατίτιδας Α 

Α5.  ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Α6.        ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ Η.Κ.Γ. 

Α7.  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚH ΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Α8.        ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ 

 
ii)  Ειδικές εξετάσεις: 

 

 1 PSA  (άνω των 45 ετών) Για άνδρες άνω των 45 ετών 

2 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Για γυναίκες 

3 ΠΑΠ ΤΕΣΤ Για γυναίκες 

4 U/S ΜΑΣΤΩΝ Για γυναίκες 

5 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΩ 

Για γυναίκες άνω των 35 ετών, ή µε 
επιθυµία της υπαλλήλου, και για  
µικρότερη ηλικία, λόγω βεβαρηµένου 
οικογενειακού ιστορικού 
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� Κατηγορία Β: Υπάλληλος Εργοταξίου – Συντήρησης/Αποθηκάριος/ 
Υπάλληλος Καθαρισµού  

 

Β.1  ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

Β.2      ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Β.3      ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Β.4 ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑ 

 
� Κατηγορία Γ: Νεοπροσλαβανόµενοι Υπάλληλοι 

 

Γ.1  OΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Ο 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

Γ.2 ΟΜΑ∆Α ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ RHESUS 

Γ.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΩΝ (Β,C) 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3:  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

3.1 Η διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και 
του Αναδόχου για τον ετήσιο ιατρικό έλεγχο του προσωπικού θα είναι για ένα (1) 
έτος, µε δικαίωµα παράτασης µονοµερώς της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έως ένα 
(1) επιπλέον έτος (για ένα επιπλέον ετήσιο ιατρικό έλεγχο), µε τους ίδιους 
όρους της αρχικής σύµβασης. Το παραπάνω δικαίωµα προαίρεσης µπορεί να 
ασκηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ένα µήνα πριν τη λήξη της αρχικής 
σύµβασης.  

 
3.2 Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την παροχή των υπηρεσιών της Σύµβασης για τη 

διάρκεια του ενός (1) έτους όπου θα καλυφθεί ο ετήσιος ιατρικός έλεγχος  
ανέρχεται σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000,00) Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.  

 
Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή για τη διάρκεια των δύο (2) ετών, δηλαδή για 
δύο (2) ετήσιους ιατρικούς ελέγχους, ανέρχεται σε εκατόν τριάντα χιλιάδες 
Ευρώ (130.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ.  
 
Κατά τη διάρκεια της σύµβασης περιλαµβανοµένης της τυχόν παράτασης, οι τιµές 
που θα καταβάλλονται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., θα είναι σύµφωνα µε την 
οικονοµική προσφορά του αναδόχου και παραµένουν σταθερές. 

 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο τίτλος του διαγωνισµού είναι «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»  

Ο τίτλος αυτός πρέπει να φαίνεται στα έγγραφα, δικαιολογητικά, και λοιπά 
στοιχεία, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους, συνοδευόµενος από τον 
κωδικό Αναφοράς RFP- 271/15 και Κ. Σ. 10870. 
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ΑΡΘΡΟ 5:  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
 
5.1 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ µε ανοικτή διαδικασία µε δηµοσίευση 
περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα 
της ΑΜ. 
 
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού. 

 
5.2 Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή.  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6:  ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
6.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς, µεµονωµένα ή σε 

σύµπραξη/κοινοπραξία να έχουν συσταθεί νόµιµα και να λειτουργούν σύµφωνα µε 
την  ελληνική νοµοθεσία εντός του Ν. Αττικής και να πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στη παρούσα ∆ιακήρυξη.  

 
6.2 Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών και συµπράξεων  ισχύουν τα ακόλουθα:  

 
Κάθε οικονοµικός φορέας δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο 
διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος σύµπραξης είτε ως µέλος 
κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι 
διαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το ίδιο πρόσωπο. 
 
Για την συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό οι διαγωνιζόµενοι µε την µορφή 
συµπράξεων ή κοινοπραξιών δεν υποχρεούνται να περιβληθούν µε συγκεκριµένο 
νοµικό τύπο. Όµως, η Σύµπραξη ή η Κοινοπραξία που θα επιλεγεί υποχρεούται, 
εάν της ανατεθεί η σύµβαση, να καταθέσει στην ΑΜ συµβολαιογραφικό έγγραφο 
για τη σύσταση σύµπραξης ή κοινοπραξίας. 
 
Σε κάθε περίπτωση από τα νοµιµοποιητικά έγγραφα συστάσεως θα πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι τα µέλη των Συµπράξεων - Κοινοπραξιών ευθύνονται έκαστος 
έναντι της ΑΜ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της σύµβασης. 
 

6.3  Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς θα 

πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα 

ΕΣΗ∆ΗΣ – ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την 

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

 
 

Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 
και από τον σύνδεσµο <Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας>, την εγγραφή τους 
σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους 
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χρήσης του) ταυτοποιούµενοι µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNΕΤ της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων 
της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών. 

 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται 
ανωτέρω. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. 
Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο 

ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
 

6.4  Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη 
γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων κι ότι 
αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα.  

  

ΑΡΘΡΟ 7:  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
7.1 Εγγύηση Συµµετοχής  
 

Προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να 
καταθέσουν µε την προσφορά τους Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής για ποσό το 
οποίο αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας, µη περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι 
δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ  (2.600,00) €, σύµφωνα µε το άρθρο 157 του 
Ν.4281/2014. 
 
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα ισχύει για χρονικό διάστηµα επτά (7) µηνών από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Σε 
περίπτωση που η διάρκεια ισχύος λήγει, η Αττικό Μετρό µπορεί πριν την λήξη της 
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

 
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος είναι σύµπραξη ή κοινοπραξία οι εγγυήσεις 
συµµετοχής πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. Στην περίπτωση 
αυτή, είναι δυνατόν να εκδοθούν Εγγυητικές Επιστολές περισσότερες της µίας, οι 
οποίες θα καλύπτουν αθροιστικά το συνολικό ποσό της εγγύησης, µε την 
προϋπόθεση ότι οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές θα εκδοθούν η κάθε µία υπέρ 
όλων των µελών της σύµπραξης ή της κοινοπραξίας και όχι υπέρ µεµονωµένων 
µελών ξεχωριστά. 

 
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα εκδοθεί προς όφελος της ΑΜ µε 
αποκλειστική δαπάνη του ∆ιαγωνιζόµενου και θα είναι σύµφωνη µε το Υπόδειγµα 
Β1 του Προσαρτήµατος (Β) της παρούσης. 
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Προσφορά που δεν συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής είναι 
απαράδεκτη και ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.  
 
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι σύµφωνη µε τα ανωτέρω, η Επιτροπή 
καλεί τον διαγωνιζόµενο να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή, σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα και τους όρους της ∆ιακήρυξης, µέσα στην προθεσµία που τάσσει η 
Επιτροπή. Ο ∆ιαγωνιζόµενος που δεν θα συµµορφωθεί αποκλείεται από το 
διαγωνισµό. 

 
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται άτοκα στον ανακηρυχθέντα 
Ανάδοχο µε την υπογραφή της Σύµβασης και την κατάθεση από αυτόν της 
απαιτούµενης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και στους λοιπούς 
προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε 
της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα 
στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης. 

 
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αναφέρονται  στα άρθρα 10 και 11,  όταν ο ανακηρυχθείς 
Ανάδοχος, αν και έχει προσκληθεί, δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή 
της Σύµβασης εντός της προθεσµίας που θα ορίσει η ΑΜ ή δεν προσκοµίσει την 
απαιτούµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ή δεν τηρήσει τις δεσµεύσεις του άρθρου 
14. 
 

7.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  
 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, κατά την 
υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της σύµβασης, όπως θα προκύψει από 
την οικονοµική προσφορά του Αναδόχου, περιλαµβανοµένου του δικαιώµατος 
προαίρεσης (για 2 χρόνια συνολικά). Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα 
εκδοθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Β2 του Παραρτήµατος (Β) της παρούσης. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα καλύπτει στο σύνολό της και χωρίς 
καµία διάκριση την οφειλόµενη, πλήρη, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του 
Συµβατικού Αντικειµένου µε πιστή τήρηση των απαιτήσεων της Σύµβασης. Η 
Εγγύηση όµως αυτή δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζηµίωση της 
ΑΜ σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού της Εγγύησης. 
 
Η ΑΜ διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγµή µε έγγραφη 
δήλωσή της στην Εκδότρια Τράπεζα την Κατάπτωση Όλου ή Μέρους του Ποσού 
της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων της 
κατά του Αναδόχου, που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και που 
οφείλονται στην µη τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
 
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αποδίδεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την πλήρη 
ολοκλήρωση του αντικειµένου της Σύµβασης και εφόσον δεν εκκρεµούν αξιώσεις 
της ΑΜ για οποιαδήποτε υπαίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και εφόσον 
δεν έχει υπάρξει λόγος για κατάπτωση της, ολική ή µερική. 
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7.3 Έλεγχος Εγγυητικών Επιστολών -  Γενικά Στοιχεία  
 

Επισηµαίνεται ότι θα γίνεται έλεγχος από την ΑΜ ως προς την εγκυρότητα των 
Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής, µε αποστολή σχετικής επιστολής προς τις 
εκδότριες τράπεζες  προκειµένου να επιβεβαιώσουν εγγράφως την εγκυρότητα 
των σχετικών Εγγυητικών Επιστολών. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό 
προκύψει κατάθεση άκυρης, ψευδούς ή πλαστής Εγγυητικής Επιστολής, ο 
∆ιαγωνιζόµενος θα αποκλείεται από το ∆ιαγωνισµό. Ο ίδιος έλεγχος θα γίνει και 
µε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και σε περίπτωση που προκύψει η 
κατάθεση άκυρης, ψευδούς ή πλαστής εγγυητικής επιστολής ο Ανάδοχος θα 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδοθούν από πιστωτικά 
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου 
Οργανισµού Εµπορίου. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.  
 
Στην περίπτωση που η έκδοσή τους δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική 
γλώσσα, αυτές θα εκδίδονται στην αγγλική γλώσσα και θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΤΕΥΧΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

 
8.1 Το τεύχος του ∆ιαγωνισµού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ 

www.promitheus.gov.gr. στις 22/5/2015, ηµέρα Παρασκευή και είναι η παρούσα 
∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της.  

 
8.2 Επίσης το τεύχος της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ  www.ametro.gr. και πληροφορίες σχετικά µε το διαγωνισµό παρέχονται 
από την κα Κ. Σαίτη στο τηλέφωνο 210-679.2473, Fax 210-672.6126. 

 
8.3 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ερωτήµατα και να ζητήσουν 

διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό 
τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι τις 26/6/2015 και ώρα 15:00. 

 
Τονίζεται ότι προκειµένου οι ∆ιαγωνιζόµενοι να υποβάλουν αιτήµατα παροχής 
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινήσεων πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι 
στο σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το 
κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήµατα που θα υποβληθούν 
µέσω του διαδικτυακού τόπου και θα εκδώσει ∆ιευκρινιστικό Τεύχος το οποίο 
θα αναρτήσει στο διαδικτυακό σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, το αργότερο µέχρι τις 
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9/7/2015 και ώρα 15:00.  Επισηµαίνεται ότι απαντήσεις θα δοθούν µόνο στα 
ερωτήµατα που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. 

 
Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του 
διαγωνισµού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ επί 
ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα έγγραφα και τη διαδικασία του 
διαγωνισµού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική 
µορφή στην ιστοσελίδα της ΑΜ (www.ametro.gr).  

 
 
ΑΡΘΡΟ 9:  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ  
 
9.1 Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να ακολουθούν σε ότι αφορά τον 

τρόπο υποβολής και τα περιεχόµενα του φακέλου, τα οριζόµενα στην παρούσα 
∆ιακήρυξη. 

 
9.2 Η προθεσµία υποβολής των Προσφορών λήγει την 15η Ιουλίου ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 15:00.  Εκπρόθεσµη υποβολή προσφορών σύµφωνα µε τα 
παραπάνω έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµη και 
στην περίπτωση που η καθυστέρηση αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 

   
9.3      Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στις 
(21/7/2015) και ώρα 10:00 π.µ. 

 
9.4 Οι προσφορές και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν υποβάλλονται από τους 

ενδιαφερόµενους επί ποινή αποκλεισµού ηλεκτρονικά σε µορφή τύπου pdf, µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Ν. 4155/13 
(120Α΄), της Υ.Α Π1/2390/21-10-2013 (2677Β’) και τα καθοριζόµενα στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη.  

 
 Ο χρόνος υποβολής των προσφορών και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

µέσω του Συστήµατος επιβεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/13. 

 
9.5 Προσκοµίζονται επίσης σε έντυπη µορφή από τους προσφέροντες επί ποινή 

αποκλεισµού και εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή στην ΑΜ, όσα δικαιολογητικά και στοιχεία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 
από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και δεν φέρουν την ψηφιακή 
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: π.χ. εγγυήσεις, 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η προσκόµιση σε έντυπη µορφή των ΦΕΚ 
που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά.  
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία σε έντυπη µορφή, κατατίθενται στο 
πρωτόκολλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και θα συνοδεύονται από έγγραφο του 
προσφέροντα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά, σε σφραγισµένο φάκελο µε 
την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

15PROC002796737 2015-05-22



 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
RFP-271/15 
Κ. Σ. 10870 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ RFP 271/15 Σελ. 12 από 40 

Προσφορά», ο οποίος θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά την παρακάτω ετικέτα: 
  

 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΕΝΤΥΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
(η επωνυµία - ταχυδροµική διεύθυνση- τηλέφωνο - fax του 

διαγωνιζόµενου και σε περίπτωση σύµπραξης  ή Κοινοπραξίας, τα 
στοιχεία όλων των µελών της) 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» 
 

(Κωδικός αναφοράς RFP-271/15) 
Κωδικός Συστήµατος Α/Α 10870 

 
Προς : ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Λεωφ. Μεσογειων 191-193 

11525 Αθήνα 
 

Υπόψη : Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

 
Ο σφραγισµένος φάκελος πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστική επιστολή 
εκτός του Φακέλου. 
 

9.6 Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
 

• (α)  ένας (Υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 
 Τεχνική Προσφορά» και 
 

•    (β) ένας (Υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 

*(Υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 
 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον ∆ιαγωνιζόµενο σηµαίνονται από 
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
 

9.7 Στον (Υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά 
το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 
11 της παρούσας.  

Επισηµαίνεται ότι οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποβάλλουν την εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την 
υποβάλλουν σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. 
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Στον (Υπο)φάκελο µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά ο ∆ιαγωνιζόµενος 
συντάσσει την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό  αρχείο σε µορφή 
pdf  συµπληρωµένο  και ψηφιακά υπογεγραµµένο, το Έντυπο της Οικονοµικής 
Προσφοράς του Προσαρτήµατος Γ της ∆ιακήρυξης (4 σελίδες). Σε αντίθετη 
περίπτωση η οικονοµική προσφορά θεωρείται ανυπόστατη 

Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

9.8 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για έξι (6) µήνες 
προσµετρούµενους από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον 
ζητηθεί από την ΑΜ και εφόσον συναινεί ο διαγωνιζόµενος, για όσο χρόνο 
κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω 
αναφερόµενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

9.9 ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών για τις ζητούµενες 
υπηρεσίες. Εάν τυχόν υποβληθούν, δε λαµβάνονται υπόψη. 

 
9.10 ∆εν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, η υποβολή προσφοράς για µέρος των 

ζητούµενων υπηρεσιών. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

 Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα 
από τα µέλη του (αν πρόκειται περί σύµπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους 
λόγους των παρακάτω περιπτώσεων των παρ.10.1 έως 10.6: 

 
 [Ειδικώς στις περιπτώσεις 10.3 και 10.6 ο διαγωνιζόµενος µπορεί να αποκλεισθεί 

κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά 
περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία 
και οι εξηγήσεις που έχει τυχόν υποβάλει ο διαγωνιζόµενος µε το φάκελο 
συµµετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά του αποκλεισµού του µπορεί ο 
διαγωνιζόµενος να υποβάλει  πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις]. 

 
10.1 Εκκρεµεί εναντίον του δίωξη ή έχει καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση, 

σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα 
της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας 
χρεοκοπίας, συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση και νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες. 
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10.2 Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή έχει κατατεθεί αίτηση περί 
πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης. 

 
10.3 Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. 
 
10.4 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας 
Αρχής. 

 
10.5 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και 

τελών, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας 
Αρχής. 

 
10.6 Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή 

µη παροχή των πληροφοριών αυτών. 
 

Στις περιπτώσεις 10.1, 10.3 και 10.6 αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου νοµικού 
προσώπου ή και της σύµπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει 
επέρχεται αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της διοίκησής του, 
όπως τα µέλη αυτά ορίζονται στο άρθρο 14.2.1.1 της παρούσας. 

 
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο διαγωνιζόµενος κατά την υποβολή 
της προσφοράς του υποβάλει Υπεύθυνη ∆ήλωση κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 11.4.  
 
Αν ο διαγωνιζόµενος ανακηρυχθεί µειοδότης υποχρεούται, πριν την 
υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει όλα τα σχετικά πιστοποιητικά 
για τα οποία υπέβαλε Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 14.2.1 της 
παρούσης.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 11:  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά του (Υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού από 
τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και είναι τα 
παρακάτω:  

 
11.1  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της 

παρούσας  ∆ιακήρυξης.  
 
11.2 Πρακτικό απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, σε περίπτωση 

Α. Ε., ή απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε. Ε. µε την 
οποία: 

� Εγκρίνεται η συµµετοχή της στο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία 
ή σύµπραξη. 
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� Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για 
τον συµµετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού και την προσφορά. 

 
Στην ίδια Απόφαση, σε κοινοπραξίας / σύµπραξης: 

 
� Ορίζεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην κοινοπραξία / 

σύµπραξη. 
 

� ∆ηλώνεται η αποδοχή της από κοινού συµµέτοχής στο διαγωνισµό και 
στην εκτέλεση της σύµβασης καθώς και της αλληλέγγυας ευθύνης εις 
ολόκληρο απέναντι στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και ότι σε περίπτωση που τους 
ανατεθεί η σύµβαση και πριν την υπογραφή της, θα συστήσουν 
κοινοπραξία / σύµπραξη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. 

 
11.3 Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου (έκδοσης 2014), µε το οποίο θα 

βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το αντικείµενο της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας του νοµικού προσώπου.  

 
11.4       Υπεύθυνη δήλωση  

 Οι µεµονωµένοι διαγωνιζόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) υποβάλουν στο 
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής Υπεύθυνη ∆ήλωση, συνταγµένη 
σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Α1 του Προσαρτήµατος (Α) της παρούσας, ότι δεν 
συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος αποκλεισµού εκ των αναφεροµένων στο 
άρθρο 10.  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο την εν λόγω Υπεύθυνη 
∆ήλωση υπογράφουν: 

α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. 
  
 Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση 

για καθένα από τα µέλη τους, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του 
µέλους, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του µέλους κάποιος από τους λόγους 
αποκλεισµού.  

  
 Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται 

λόγος αποκλεισµού στο πρόσωπο του διαγωνιζοµένου, αλλιώς αποκλείεται. 
 

11.5  Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλλουν ευκρινές 
αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και της άδειας λειτουργίας σύµφωνα µε το Π∆ 
84/2001 καθώς και τις επιµέρους άδειες λειτουργίας για κάθε εργαστηριακό τµήµα 
που περιλαµβάνουν, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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11.6 Παρόµοια Εµπειρία 

Για την απόδειξη εµπειρίας σε παρόµοιο αντικείµενο µε το δηµοπρατούµενο, οι 
διαγωνιζόµενοι θα προσκοµίσουν κατάλογο µε παρόµοιες συµβάσεις παροχής 
υπηρεσιών που έχουν συνάψει κατά την τελευταία τριετία (από 2012 έως 
σήµερα). Ως παρόµοιες υπηρεσίες νοούνται υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί 
για ιατρικό προληπτικό έλεγχο προσωπικού αντίστοιχων φορέων του δηµοσίου ή 
µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

Για την απόδειξη αυτής της εµπειρίας οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν: 

Πίνακα που θα αναφέρεται η εταιρεία, το αντικείµενο, το ποσό της σύµβασης 
καθώς και ο αριθµός του προσωπικού που υπεβλήθη σε ιατρικό έλεγχο. Ο 
πίνακας θα συνοδεύεται Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα στοιχεία που δίδονται στον 
πίνακα αυτό είναι πλήρη, ακριβή και αληθή.  Σε κάθε περίπτωση η ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ελέγξει τα στοιχεία που θα της υποβληθούν 
και να ζητήσει πληροφορίες για τη διαχείριση των συµβάσεων που ο 
διαγωνιζόµενος θα συµπεριλάβει στον ως άνω κατάλογο, απευθυνόµενη 
απευθείας στον εκάστοτε πελάτη του. 
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η υπόψη εµπειρία µπορεί να καλύπτεται 
αθροιστικά από τα κοινοπρακτούντα µέλη. 
 

11.7       Υπεύθυνη ∆ήλωση σχετική µε την εκτέλεση του αντικειµένου  
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του 
Ν1599/86 στις οποίες θα δηλώνεται: 

1. Η δυνατότητά  για την διεξαγωγή όλων των εξετάσεων στον ίδιο χώρο, και ότι 
κάθε υπάλληλος θα ολοκληρώνει τις απαιτούµενες εξετάσεις σε µία ηµέρα. 

2. Ο αριθµός του προσωπικού της εταιρείας που θα µπορούν να εξυπηρετήσουν 
ανά ηµέρα, µεταξύ των ωρών 8:00-16:00 και µε διάρκεια του χρόνου εξέτασης 
που δεν θα υπερβαίνει τις 4 ώρες. 

3. Ο συνολικός χρόνος του ιατρικού ελέγχου (check-up εργασίας) για όλους τους 
εργαζοµένους ο οποίος δεν θα  να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εβδοµάδες.  

4. Ότι σε περίπτωση κατά την οποία σε αποτελέσµατα των εξετάσεων του 
ιατρικού ελέγχου εντοπιστούν παθολογικά ευρήµατα για τα οποία η 
επαναληπτική εξέταση σε άλλο διαγνωστικό κέντρο αποδειχθεί αρνητική θα 
επιβαρύνονται τόσο µε τα έξοδα της εξέτασης για την οποία υπήρχε 
λανθασµένο αποτέλεσµα όσο και µε τα έξοδα της επαναληπτικής της. 

5. Ότι αποδέχεται τους όρους του διαγωνισµού. 

 
11.8 Σε περίπτωση κοινοπραξίας / σύµπραξης η υποχρέωση υποβολής όλων των 

παραπάνω εγγράφων / στοιχείων / δηλώσεων και πιστοποιητικών ισχύει για κάθε 
µέλος χωριστά. 

 
11.9 Όπου στα απαιτούµενα δικαιολογητικά του ∆ιαγωνισµού αναφέρεται η υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης, ως τέτοια νοείται, τις ελληνικές επιχειρήσεις, η «Υπεύθυνη 
∆ήλωση του Ν.1599/86». 

 
Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δεν απαιτείται να έχουν θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής και θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
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(30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των 
προσφορών.  
 
Εξαιρετικώς η Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 11.4, θα πρέπει να είναι 
συνταγµένη σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Α1 του Προσαρτήµατος (Α) της 
παρούσας. 

 
11.10 Σχετικά µε τις επικυρώσεις αντιγράφων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 

4250/14, περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων 
εγγράφων. 

11.11 Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο 
µετά τον έλεγχο των νοµιµοποιητικών και λοιπών εγγράφων και στοιχείων που 
θα υποβληθούν και οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να το προσκοµίσουν.  
Επίσης η Επιτροπή δικαιούται αν αµφιβάλλει, να απευθύνεται άµεσα στις 
αρµόδιες αρχές για τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά µε την 
προσωπική κατάσταση των υποψηφίων.   

 
11.12 Οι ∆ιαγωνιζόµενοι που θα υποβάλλουν ελλιπή στοιχεία για τα οποία η επιτροπή 

διαγωνισµού θα ζητήσει συµπληρώσεις /διευκρινήσεις και δεν θα δοθούν ή θα 
δοθούν ελλιπείς, καθώς επίσης διαγωνιζόµενοι που δεν θα υποβάλλουν στοιχεία 
προσηκόντως, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα, αποκλείονται 
του διαγωνισµού. 
Προσφορά που δε συνοδεύεται από τα παραπάνω ή δεν ανταποκρίνεται στα 
ζητούµενα µε την παρούσα, δε λαµβάνεται υπόψη, οι δε διαγωνιζόµενοι 
αποκλείονται από το διαγωνισµό. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12:  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

 
12.1 Στον (Υπο)φάκελο* µε την ένδειξη <Οικονοµική Προσφορά> περιλαµβάνεται η 

οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου. Η Οικονοµική Προσφορά 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού στον (Υπό) φάκελο Οικονοµική 
Προσφορά. 

 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό  αρχείο σε µορφή 
pdf  συµπληρωµένο  και ψηφιακά υπογεγραµµένο, το έντυπο της οικονοµικής 
προσφοράς του Προσαρτήµατος Γ της ∆ιακήρυξης (4 σελίδες). Σε αντίθετη 
περίπτωση η οικονοµική προσφορά θεωρείται ανυπόστατη 
 

     
12.2 Το Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς περιλαµβάνει 2 πίνακες (Α & Β).  
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Ο πίνακας Α αφορά στο Προσφερόµενο Τίµηµα για ένα ετήσιο ιατρικό έλεγχο, το 
οποίο µεταφέρεται από το Πίνακα Β όπου αναλύεται το ανωτέρω ποσό µε τις 
προσφερόµενες τιµές µονάδος και τις εκτιµώµενες ποσότητες. 

Η Προσφερόµενη έκπτωση του Πίνακα Α προκύπτει από τον παρακάτω τύπο µε 
στρογγυλοποίηση του ποσοστού στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 
 

Αν το συνολικό ποσό της οικονοµικής προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) υπερβαίνει το 
ποσό της προεκτιµώµενης αµοιβής όπως αναγράφεται στο άρθρο 3 της 
∆ιακήρυξης, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 
Μειοδότης είναι ο διαγωνιζόµενος µε το Χαµηλότερο προσφερόµενο Τίµηµα και 
συνεπώς την υψηλότερη προσφερόµενη έκπτωση. 
 
Επισηµαίνεται ότι το Προσφερόµενο Τίµηµα  (χωρίς Φ.Π.Α.), που αντιστοιχεί σε 
ετήσιο ιατρικό έλεγχο του προσωπικού δεν πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 
υπερβαίνει το ποσό της προεκτιµώµενης αµοιβής για ένα ετήσιο ιατρικό 
έλεγχο, δηλαδή τις 65.000 € όπως αναγράφεται στο άρθρο 3.2 της 
παρούσης.  

    
12.3 Οι τιµές στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα 

αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. Σε περίπτωση υπάρξεως, στην 
Οικονοµική Προσφορά διαγωνιζοµένου, αναντιστοιχίας της ολογράφως και της 
αριθµητικώς καταγεγραµµένης τιµής, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στη 
διόρθωση βάσει της ολόγραφης αναγραφής /τιµής και χρησιµοποιεί για την 
κατάταξη των προσφορών τη διορθωµένη πλέον προσφορά του διαγωνιζοµένου.  
Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, 
εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του 
πέντε.  
 
Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη σε 
αθροίσµατα και γινόµενα διορθώνονται από την Επιτροπή µε βάση την 
ολόγραφη τιµή ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου. 

  
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.  
   
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές 
ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε 
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. 
Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

 

 
(Προεκτιµώµενη Αµοιβή – Προσφερόµενο Τίµηµα) x 100 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Προεκτιµώµενη Αµοιβή    
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ΑΡΘΡΟ 13:  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ  

 
13.1 Φάσεις ∆ιαγωνισµού 

 

Η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού έως την ανάδειξη του µειοδότη χωρίζεται στις 
ακόλουθες δύο (2) φάσεις: 

  
1η Φάση: Έλεγχος (Υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 

Τεχνική Προσφορά».  
 

       2η Φάση:       Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών – Ανάδειξη µειοδότη 
 

 
13.1.1 1η Φάση:   Έλεγχος (Υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά». 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται κατά το χρόνο που 
ορίζεται στο άρθρο 9.3 της παρούσης, µέσω της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο  
σύστηµα Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, η οποία ορίζεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. της ΑΜ.  Η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού µέχρι και το στάδιο της υπογραφής της Σύµβασης.  
 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (Υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν.  
 
Κατόπιν, σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή ελέγχει τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά για κάθε ∆ιαγωνιζόµενο και αποφασίζει εάν πληρούνται οι 
τεθέντες όροι συµµετοχής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 
Στην 1η φάση του ∆ιαγωνισµού, αποκλείονται όσοι ∆ιαγωνιζόµενοι δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. Οι φάκελοι της Οικονοµικής 
προσφοράς παραµένουν κλειστοί. 

 
Καθ’ όλη την διάρκεια ελέγχου των Υποφακέλων ‘‘∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 
Τεχνική Προσφορά’’, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα και την ευχέρεια να ζητήσει 
διευκρινίσεις και συµπληρώσεις επί των υποβληθέντων και µόνο στοιχείων.  

 
∆ιαγωνιζόµενοι που θα υποβάλλουν ελλιπή στοιχεία για τα οποία η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού θα ζητήσει συµπληρώσεις-διευκρινίσεις και  δεν θα δοθούν ή θα 
δοθούν ελλιπείς αποκλείονται της συµµετοχής τους στη 2η φάση του ∆ιαγωνισµού  

 
Μετά τον έλεγχο των Υποφακέλων ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, η Επιτροπή 
συντάσσει Πρακτικό  αξιολόγησης της 1ης Φάσης στο οποίο θα αναγράφεται ποίοι 
γίνονται αποδεκτοί στην επόµενη φάση και ποίοι αιτιολογηµένα αποκλείονται. Οι 
∆ιαγωνιζόµενοι ενηµερώνονται για το πρακτικό αυτό µέσω του συστήµατος 
ΕΣΗ∆ΗΣ.  Κατά του Πρακτικού της Επιτροπής χωρούν αντιρρήσεις, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο Άρθρο 13.2 παρακάτω. 
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Σε περίπτωση που υποβληθούν αντιρρήσεις, η Επιτροπή θα εισηγηθεί στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Μ. την αποδοχή ή απόρριψη των αντιρρήσεων και 
την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων της 1ης φάσης και εκείνο αποφασίζει 
σχετικά. Η απόφαση του ∆.Σ. θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά στους 
∆ιαγωνιζόµενους. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αντιρρήσεις τότε το πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισµού που αναφέρεται στα αποτελέσµατα της 1ης φάσης καθίσταται 
οριστικό. 

Οι ∆ιαγωνιζόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της 1ης φάσης θα 
συµµετάσχουν στην 2η φάση της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού, δηλαδή την 
διαδικασία του ανοίγµατος των Οικονοµικών Προσφορών. 

13.1.2 2η Φάση: Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών - Ανάδειξη µειοδότη 
 

Οι ηλεκτρονικοί (Υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά µέσω της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής 
διαγωνισµού, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των 
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(Υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι διαγωνιζόµενοι των οποίων οι 
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενό των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να 
λαµβάνουν γνώση των οικονοµικών προσφορών που προσφέρθηκαν. 

 

Μετά την αποσφράγιση των Υποφακέλων των Οικονοµικών Προσφορών, η 
Επιτροπή, θα εξετάσει την συµµόρφωση του περιεχοµένου τους µε τους όρους 
της παρούσας ∆ιακήρυξης και θα συντάξει Πρακτικό Αξιολόγησης της 2ης Φάσης 
στο οποίο θα αναγράφεται ποίοι γίνονται αποδεκτοί και ποίοι αιτιολογηµένα 
αποκλείονται και θα περιλαµβάνει τον Πίνακα Κατάταξης µε τις πρόσφορές κατ’ 
αύξουσα πρόοδο από τη χαµηλότερη προς της υψηλότερη. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι 
ενηµερώνονται για το πρακτικό αυτό µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.  Κατά του 
Πρακτικού της Επιτροπής χωρούν αντιρρήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Άρθρο 13.2 παρακάτω. 

 
Αν δεν υπάρξουν  αντιρρήσεις επί των αποτελεσµάτων της 2ης Φάσης ή µετά την 
εξέταση των τυχόν αντιρρήσεων σύµφωνα µε τα παρακάτω από το ∆.Σ. της ΑΜ,  
η Επιτροπή συντάσσει ανάλογα τον τελικό πίνακα κατά τα προηγούµενα, 
προτείνει στο ∆.Σ. της ΑΜ την έγκριση των αποτελεσµάτων και την ανακήρυξη 
του διαγωνιζοµένου που έχει τη χαµηλότερη προσφορά, ως µειοδότη.  
 

13.1.3 Μετά την έγκριση των αποτελεσµάτων, ο ανακηρυχθείς µειοδότης  στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ανάθεσης θα καλεστεί προηγουµένως να 
καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και θα ακολουθηθεί η διαδικασία 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσης.  

 
13.2 ∆ικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν  

µόνο οι διαγωνιζόµενοι που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού. 
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθύνονται στο ∆ιοικητικό 
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Συµβούλιο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ µε κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Επιτροπής Οι 
προθεσµίες υποβολής αντιρρήσεων αρχίζουν από την επόµενη της ηλεκτρονικής 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων της κάθε φάσης και είναι τρεις (3) εργάσιµες 
ηµέρες. 

Οι αντιρρήσεις αυτές πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά επαρκή αιτιολόγηση των 
προβαλλοµένων ισχυρισµών ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Οι 
αντιρρήσεις πρέπει να αναφέρονται σε θέµατα που αφορούν στη συγκεκριµένη 
φάση και όχι σε θέµατα που κρίθηκαν σε προγενέστερες φάσεις. Επί των 
αντιρρήσεων αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΜ κατόπιν σχετικής 
γνωµοδότησης της Επιτροπής και εισήγησης του Γενικού ∆ιευθυντή. Επί των 
Αποφάσεων του ∆.Σ. της ΑΜ δεν χωρεί υποβολή περαιτέρω αντιρρήσεων. Η 
Επιτροπή δεν προχωρεί σε επόµενη φάση του διαγωνισµού παρά µόνο εφόσον 
έχουν κριθεί από το ∆.Σ. της ΑΜ οι τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 14:  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
14.1 ∆ιαδικασία Κατακύρωσης 

 
14.1.1 Υποβολή ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης - Έλεγχος 

 
Μετά από την έκδοση της  Απόφασης Έγκρισης των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού από το ∆Σ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ καλείται ο επιλεγής µειοδότης στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα πέντε(15) 
ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να 
υποβάλλει µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε 
σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 
περιλαµβάνονται στο παρόν άρθρο. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα µειοδότη και σε έντυπη 
µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία σε έντυπη 
µορφή, κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ µε ∆ιαβιβαστική 
Επιστολή (υπ’ όψη  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού) σε σφραγισµένο φάκελο µε την 
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγγιση του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
πραγµατοποιείται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υπεβλήθηκαν. 
 
Η µη έγκυρη υποβολή των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης συνιστά λόγο 
αποκλεισµού του µειοδότη κήρυξής του ως εκπτώτου και κατάπτωσης της 
εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η ΑΜ καλεί τον 
επόµενο σε σειρά στο τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων να υποβάλει 
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τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.   
 

14.1.2 Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά τον έλεγχο των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, 
συντάσσει το τελικό Πρακτικό Αξιολόγησης των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 
και εάν ο έλεγχος των δικαιολογητικών καλύπτει τις απαιτήσεις του ∆ιαγωνισµού, 
εισηγείται στο ∆.Σ της ΑΜ την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στον µειοδότη. 
 
Η ανωτέρω απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον µειοδότη και σε όλους 
τους συµµετέχοντες στην 2η Φάση του ∆ιαγωνισµού.    
 

14.2 ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 

Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης που καλείται ο Ανάδοχος να καταθέσει στην ΑΜ 
πριν την υπογραφή της σύµβασης είναι  τα παρακάτω:  

 
14.2.1 ∆ικαιολογητικά της Υπεύθυνη ∆ήλωση του Άρθρου 11.4: 
 
14.2.1.1 Για τις περιπτώσεις της παρ. 10.1 θα προσκοµίζεται απόσπασµα ποινικού 

µητρώου ή ελλείψει αυτού  άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζοµένου 
ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας) από το οποίο 
να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις. Εφόσον αυτός 
είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά µητρώα πρέπει να αφορούν: 

- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή 
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης),  

- τον πρόεδρο και το διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης 
εταιρείας),  

- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη 
περίπτωση), 

-  και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική 
προσφορά για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό 
από τα παραπάνω.  

14.2.1.2   Τα ανωτέρω στοιχεία του Άρθρου 10.2 αποδεικνύονται µε σχετικά 
πιστοποιητικά των οικείων Πρωτοδικείων. Από τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει 
να προκύπτει ότι : 

α) δεν έχει εκδοθεί απόφαση µε την οποία κηρύσσεται ο Υποψήφιος σε 
πτώχευση, 

β) δεν έχει κατατεθεί, κατά την τελευταία διετία, αίτηση για να κηρυχθεί ο 
Υποψήφιος σε κατάσταση πτώχευσης, 

γ) δεν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή 
συνεκκαθαριστού, 

δ) δεν έχει καταχωρηθεί δικαστική απόφαση που να θέτει τον Υποψήφιο υπό 
αναγκαστική διαχείρηση, 
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14.2.1.3    Για την περίπτωση 10.3 θα προσκοµίζεται πιστοποιητικό του αρµόδιου φορέα 
(Επαγγελµατικού Μητρώου ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου) περί µη 
διάπραξης παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Οι 
Εταιρείες, για τις οποίες δεν υφίσταται πειθαρχικός φορέας θα υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και ότι δεν έχουν 
διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα. 

 
14.2.1.4 Τα στοιχεία του Άρθρου 10.4 αποδεικνύεται µε τη βεβαίωση µη  οφειλής που 

εκδίδεται από το ΙΚΑ ή τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.  

14.2.1.5    Για τα στοιχεία του Άρθρου 10.5 για την Ελλάδα απαιτείται να προσκοµιστεί το 
αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο που εκδίδουν οι αρµόδιες 
∆.Ο.Υ.  

  Ειδικά, όσον αφορά τη φορολογική και την ασφαλιστική ενηµερότητα, τονίζεται 
ότι αυτές πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας για την υποβολή προσφορών. 

 
14.2.1.6     Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 14.2.1 πρέπει να είναι σε ισχύ 

κατά  την ηµέρα της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών 
διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να 
γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης παλαιότερη των 
τριών µηνών από την σχετική πρόσκληση της ΑΜ για την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

 
14.2.2         Έγγραφα Νοµιµοποίησης 
 

Επίσης µέσα στην ίδια προθεσµία ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι έχει συσταθεί 
και λειτουργεί νόµιµα, καθώς και το ποια πρόσωπα είναι νόµιµοι εκπρόσωποί 
του, οι οποίοι τον δεσµεύουν µε την υπογραφή τους. 

        Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος των νοµιµοποιητικών 
εγγράφων που απαιτείται να προσκοµιστούν για τις κάτωθι εταιρείες που 
έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο : 

14.2.2.1 Σε περίπτωση ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.): 

• Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν 
τροποποιήσεών του ή του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού 
και αντίγραφα των ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. 
 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 
καταστατικών τροποποιήσεων το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

 

• Επίσηµο αντίγραφο της απόφασης µε την οποία συγκροτήθηκε σε 
σώµα το ισχύον ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και Φ.Ε.Κ. όπου 
έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση. 
 

• Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από την οποία να 
προκύπτει ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης της εταιρείας ούτε 
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έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι η 
εταιρεία αποφάσισε τη διάλυση της ή τη θέση της σε εκκαθάριση και το 
οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών. 

14.2.2.2       Σε περίπτωση εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

• Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν 
τροποποιήσεών του ή του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού 
και αντίγραφα των ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. 

 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 
καταστατικών τροποποιήσεων το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

 

• Βεβαίωση του Γραµµατέα του οικείου Πρωτοδικείου περί καταχώρησης 
του καταστατικού της εταιρείας στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου. 

 

• Ευκρινές  φωτοαντίγραφο των αποφάσεων περί διορισµού του εν 
ενεργεία διαχειριστή της εταιρείας και αντίγραφο των ΦΕΚ όπου έγιναν 
οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. 

14.2.2.3     Σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

• Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν 
τροποποιήσεών του.   
 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 
καταστατικών τροποποιήσεων το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

 

• Βεβαίωση του Γραµµατέα του οικείου Πρωτοδικείου περί καταχώρησης 
του καταστατικού της εταιρείας στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου. 

 
14.2.2.4   Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης η ως άνω υποχρέωση προσκόµισης 

νοµιµοποίησης ισχύει για κάθε µέλος αυτής   
 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης πριν 
την υπογραφή της Σύµβασης, να υποβάλει Συµβολαιογραφική πράξη 
σύστασης της κοινοπραξίας/σύµπραξης, όπου θα αναφέρονται υποχρεωτικά: 
 
 α)   η αποδοχή για την από κοινού συµµετοχή στην εκτέλεση της σύµβασης  τα 

ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους στην Κοινοπραξία / Σύµπραξη, (ίδιο µε 
αυτό της υποβολής προσφοράς)  

 
β)   η από κοινού, αλληλέγγυα και αδιαίρετα ανάληψη της ευθύνης των µελών 

της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης έναντι της ΑΜ για κάθε θέµα σχετικό µε την 
εκτέλεση του Έργου, 
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γ)   ο ορισµός του Εκπροσώπου της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης απέναντι στην 
ΑΜ και του Αναπληρωτή του.  

 
Η συµβολαιογραφική πράξη σύστασης της κοινοπραξίας/σύµπραξης θα 
συνοδεύεται από δηλώσεις αποδοχής του διορισµού τους από τον 
εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του. Ο διορισµός του εκπροσώπου και 
του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση ή 
όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέµατα που αφορούν την εκτέλεση της 
Σύµβασης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 15:  ΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 
15.1 Ο ∆ιαγωνισµός µπορεί να ακυρωθεί, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της ΑΜ, στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

• παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία 
επηρεάζεται το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού, 

• εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση µεταξύ των 
διαγωνιζοµένων εις βάρος του πραγµατικού ανταγωνισµού, 

• εάν έληξε η ισχύς των οικονοµικών προσφορών και δεν δοθούν οι 
απαιτούµενες παρατάσεις από τους διαγωνιζόµενους. 

 
Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας, 
µπορεί να ακυρωθεί εν µέρει η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού και : 

• ή να αναµορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσµα του από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της ΑΜ, 

• ή να αποφασισθεί από το ίδιο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η επανάληψη του 
∆ιαγωνισµού από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 

 
15.2 Ο ∆ιαγωνισµός µπορεί επίσης να µαταιωθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΑΜ, ιδίως εάν : 

• το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού κριθεί αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, 

• το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού κριθεί οικονοµικά ασύµφορο, 

• ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε κριθεί µη ικανοποιητικός, 

• η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την ΑΜ. 
 
15.3 Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει 

σε αυτόν δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 16:  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
16.1 Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη, τα οποία ορίζονται ως συµβατικά, 

αλληλοσυµπληρώνονται και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, η δε σειρά ισχύος 
αυτών, σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, καθορίζεται ως εξής: 

• Το Ιδιωτικό Συµφωνητικό.  

•        Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. 

• Η Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της και το Τεύχος ∆ιευκρινίσεων      
που τυχόν θα εκδοθεί. 
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16.2 Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο επιλεγής Ανάδοχος καλείται 
για την υπογραφή της Σύµβασης, εντός δέκα (10) ηµερών  (ή και ενωρίτερα αν 
συµφωνηθεί από αµφότερα τα µέρη) από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των 
αποτελεσµάτων του ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης.  
 
Η σύµβαση υπογράφεται, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτηµένο 
κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του ∆ιαγωνιζοµένου, ο οποίος 
µονογράφει και σφραγίζει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών.  Η 
σύµβαση επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόµιµο Κοινό 
Εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς εφόσον είναι 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένος προς τούτο. 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο επιλεγής Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκοµίσει την εγγυητική Καλής Εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 7.2 της 
παρούσης καθώς και τις απαιτούµενες εξουσιοδοτήσεις, σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στο άρθρο 17.1 της παρούσης.  Προς αποφυγήν καθυστερήσεων 
σχέδια των απαιτούµενων δικαιολογητικών υποβάλλονται προς έλεγχο στην ΑΜ 
πέντε (5) ηµέρες πριν την υπογραφή της σύµβασης. 
 
Αν η προθεσµία υπογραφής της σύµβασης περάσει άπρακτη µε υπαιτιότητα του 
ανακηρυχθέντος Αναδόχου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι θα έχει κληθεί, δεν 
προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την απαιτούµενη 
εγγύηση ή δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις της παρούσας, κηρύσσεται 
έκπτωτος χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και 
καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό προς όφελος της 
ΑΜ. Στην περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΜ δύναται να ανακηρύξει 
Ανάδοχο τον ∆ιαγωνιζόµενο του οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη που 
έχει συντάξει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ή να αποφασίσει την µαταίωση ή 
επανάληψη του ∆ιαγωνισµού. Η ΑΜ διατηρεί το δικαίωµα µη κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση οποιουδήποτε είδους 
αποζηµίωσης προς οιονδήποτε ενδιαφερόµενο. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 17:  ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
17.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει τους 

εκπροσώπους του µε απόφαση των καταστατικών οργάνων του ή των µελών του 
σε περίπτωση αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας οι οποίοι θα ενεργούν στο 
όνοµα και για λογαριασµό του κατά την εκτέλεση της Σύµβασης και θα 
υπογράφουν όλη την αλληλογραφία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Στους 
εξουσιοδοτηµένους αυτούς εκπροσώπους θα απευθύνονται και θα 
κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα της αλληλογραφίας µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα πρέπει να κατοικεί ή 
διαµένει στην Αθήνα. 

 
 Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του Αναδόχου κοινοποιείται 

σχετικό έγγραφο του Αναδόχου στην ΑΜ, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική 
απόφαση των καταστατικών οργάνων του Αναδόχου ή των µελών του σε 
περίπτωση αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του 
εκπροσώπου του Αναδόχου υπόκειται στην έγκριση της ΑΜ. Οποιαδήποτε 
αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στην 
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ΑΜ. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην 
παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση 
των µεταβολών. 

 
17.2 Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Υπηρεσίες της Σύµβασης υπό την επίβλεψη της ΑΜ.  

Η επίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης από τον Ανάδοχο των όρων της 
Σύµβασης και γενικότερα των συµβατικών του υποχρεώσεων, αλλά σε καµία 
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του για τις παραλείψεις 
ή σφάλµατα κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος για την αρτιότητα των Υπηρεσιών του. 

 
Η επίβλεψη της Σύµβασης από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε θα γίνεται από την 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 

 
Η ως άνω Αρµόδια ∆ιεύθυνση, θα ορίσει στη συνέχεια, µε απόφασή της που θα 
γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο, ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπά, ως 
Επιβλέποντες της Σύµβασης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 18:  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

Για την πραγµατοποίηση του ιατρικού ελέγχου οι εργαζόµενοι θα προσέρχονται 
στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου σε συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες, οι οποίες 
θα ορίζονται µετά από συνεργασία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ  µε τον Ανάδοχο. Την ευθύνη του συντονισµού των 
ραντεβού θα έχει µόνο  η  ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ ΑΕ όσον αφορά στους εργαζόµενους, ενώ την ευθύνη για την υλοποίηση 
του ιατρικού ελέγχου θα έχει ο Ανάδοχος. 
 
Ρητά συµφωνείται µε το παρόν ότι σε περίπτωση παθολογικών ευρηµάτων ο 
εξεταζόµενος θα ενηµερώνεται άµεσα. 
 
Τα αποτελέσµατα των ιατρικών εξετάσεων χωριστά για κάθε εργαζόµενο 
αποστέλλονται εντός δέκα ηµερών σε κλειστό φάκελο στον Ιατρό Εργασίας της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, σε δύο αντίτυπα, ένα για τον εργαζόµενο και ένα για τον 
Ιατρό Εργασίας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  –  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

19.1      Συµβατική αµοιβή του Αναδόχου αποτελεί το άθροισµα γινοµένων των τιµών της 
οικονοµικής προσφοράς ανά υπηρεσία (µονάδα φυσικού αντικειµένου), επί τον 
αριθµό των ατόµων που θα προσέλθουν για εξετάσεις. (µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας – Φ.Π.Α. ) κατά το χρόνο 
ισχύος της Σύµβασης. Η αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται.  

            
19.2 Στη Συµβατική αυτή Αµοιβή έχει συνυπολογισθεί και περιλαµβάνεται όλο το 

κόστος και οι κάθε φύσης και µορφής δαπάνες του Αναδόχου για την άρτια 
εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δηλαδή µισθοί, άδειες, εργοδοτικές 
εισφορές, αποζηµιώσεις, δώρα προσωπικού, επιδόµατα, τυχόν υπερωριακή 
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απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού και γενικά κάθε δαπάνη µη ρητά 
κατονοµαζόµενη, τα γενικά έξοδα, οι δαπάνες του Αναδόχου και το όφελός του. 
Γενικά, περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου άµεσα ή 
έµµεσα συνδεόµενα µε την παροχή υπηρεσιών, εκτός του ΦΠΑ. Ο Ανάδοχος 
ουδεµία άλλη απαίτηση έχει από την ΑΜ πέρα από το ποσό του συµβατικού 
τιµήµατος για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης. 

 
19.3 Στο Ανάδοχο θα καταβληθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ το κόστος των 

εξετάσεων που πραγµατικά θα εκτελεσθούν, ήτοι αποκλειστικά για τον αριθµό 
των απασχολουµένων που θα προσέλθουν για εξετάσεις και σύµφωνα µε τις 
τιµές που αναφέρονται στην οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ δεν αναλαµβάνει την υποχρέωση για την προσέλευση του 
συνολικού προαναφερόµενου αριθµού των εργαζόµενων στο νοσοκοµείο για την 
υποβολή τους στο σύνολο των αναφεροµένων στην παρούσα εξετάσεων, ούτε 
αντιστοίχως δηµιουργείται απαίτηση του Αναδόχου για την διεξαγωγή του 
συνόλου των εξετάσεων για το σύνολο των εργαζοµένων, ούτε συνακόλουθα 
απαίτηση ή αξίωση του για την καταβολή της συνολικής αξίας των εξετάσεων, για 
το προαναφερόµενο συνολικό αριθµό των απασχολουµένων. 
 

19.4 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει αναλυτικές καταστάσεις ανά εργαζόµενο µε τις 
εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε και την αντίστοιχη χρέωσή τους µε το συνολικό 
κόστος.  
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, πλέον των ανωτέρω, µια 
φορά το µήνα αναλυτικό λογαριασµό των εξετάσεων που πραγµατοποίησε για 
συγκεκριµένο αριθµό απασχολουµένων  και σχετικό τιµολόγιο. Η εξόφληση κάθε 
τιµολογίου θα γίνεται µετά παρέλευση ενός  µηνός από την υποβολή του και 
εφόσον προσκοµισθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά από τον 
Ανάδοχο. 
 
Σηµειώνεται ότι για να γίνει οποιαδήποτε καταβολή θα πρέπει να έχει προηγηθεί η 
παράδοση των αποτελεσµάτων των ιατρικών εξετάσεων στον Ιατρό Εργασίας. 
  

19.5 Κατά την πληρωµή, µαζί µε το τιµολόγιο, θα υποβάλλονται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
ΑΕ όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά (φορολογική και 
ασφαλιστική ενηµερότητα και ότι άλλο κατά Νόµο απαιτείται).  
 
Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της σύµβασης  για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η 
οποία βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ βαρύνει την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. µε την πληρωµή 
κάθε Τιµολογίου.  
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ΑΡΘΡΟ 20:  ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Η λήξη της Σύµβασης πιστοποιείται µε την βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών 
του Αναδόχου που εκδίδεται από την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών όπου 
βεβαιώνεται ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συµβατικές του υποχρεώσεις εντός του 
χρόνου ισχύος της Σύµβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον 
Ανάδοχο µετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του 
Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 21: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εµπιστευτικά οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση της Σύµβασης και 
αφορούν ενδεικτικά την οργάνωση, υποχρεώσεις, στοιχεία, δραστηριότητα, 
οικονοµικά θέµατα ή υποθέσεις της ΑΜ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει 
ότι κάθε στέλεχος ή συνεργάτης του, που θα συνεργάζεται για την υλοποίηση της 
Σύµβασης θα δεσµεύεται από τους όρους τήρησης του απορρήτου των 
πληροφοριών. Τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο θα εξακολουθούν να ισχύουν 
και µετά τη λήξη ισχύος ή λύση της Σύµβασης. Σε περίπτωση µη τήρησης των 
απαιτήσεων του εν λόγω άρθρου, η ΑΜ έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση 
και θα αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς που έχει υποστεί. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 22:  ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
22.1 Η Σύµβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο 

Ανάδοχος: 
α. Πτωχεύσει 

β. τεθεί υπό εκκαθάριση  

γ. τεθεί υπό διαχείριση. 
 
22.2 Η Σύµβαση λύεται επίσης συνεπεία καταγγελίας αυτής στις παρακάτω 

περιπτώσεις:  
 
22.2.1 Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης να διακόψει την 

εκτέλεσή της και να προβεί στη λύση της Σύµβασης.  
 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να αποζηµιωθεί µόνο για τις 
υπηρεσίες που θα έχουν παρασχεθεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ενώ κάθε άλλη 
αξίωση του για υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ή δεν είναι σύµφωνες µε τη 
Σύµβαση όπως και για θετικές ή αποθετικές ζηµίες, ρητά αποκλείεται. 

 
22.2.2 Η Α.Μ. διατηρεί επίσης το δικαίωµα καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης να 

καταγγείλει τη Σύµβαση εφόσον ο Ανάδοχος παραβαίνει τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις και δεν τηρεί τους όρους της Σύµβασης. 

 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι, ο Ανάδοχος θα θεωρείται ότι 
παραβαίνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις εάν : 
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- παρέχει υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Σύµβασης, 

 
- εκτελεί ελλιπώς ή αρνείται να εκτελέσει υπηρεσίες της Σύµβασης για τις 

οποίες λαµβάνει σχετικές εντολές από την Α.Μ.  
 
- δεν εκπληρώνει οποιονδήποτε από τους όρους της Σύµβασης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 23: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 
 

∆εν επιτρέπεται η υποκατάσταση του Αναδόχου από άλλο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο για την εκτέλεση της Σύµβασης, ούτε η εκχώρηση σε τρίτο, µέρους ή 
συνόλου των συµβατικών του υποχρεώσεων. Σε αντίθετη περίπτωση η Α.Μ. 
δικαιούται να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύµβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 24:  ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

24.1  Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της ΑΜ είναι 
συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα που απαιτείται να 
υποβληθούν κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού θα έχουν συνταχθεί ή 
µεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που κατατεθούν έγγραφα και 
σε άλλη γλώσσα υπερισχύει η Ελληνική. 

  
24.2    Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Το σύνολο της γραπτής  

επικοινωνίας µεταξύ της ΑΜ και του Αναδόχου θα διεξάγεται στην Ελληνική 
γλώσσα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 25:  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
25.1 Ο ∆ιαγωνισµός διέπεται από τα οριζόµενα στα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού και τις 

γενικές αρχές που κατά το ισχύον ∆ίκαιο διέπουν την διενέργεια διαγωνισµών 
όπως του παρόντος.  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρεται η εφαρµογή της 
παρακάτω νοµοθεσίας. 
 

• Το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26.3.2014), που αφορά την 
κατάργηση της υποχρεωτικής υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
αντιγράφων. 

 

• Το Ν.4013/2013 (ΦΕΚ 204/Α’/15.09.2011), περί σύστασης της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  
 

• Την ΚΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β’/20.12.2012), περί ρύθµισης θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜ∆Σ 

 

• Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) «Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 του Ν4205/13. 
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• Την Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).  

• Την Π1/542/4/3/2014( Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση 
για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων ( Ε.Σ.Η.∆Η.Σ).  

• Τις διατάξεις των άρθρων 134-138,157 και 201 του Ν.4281/2014 «ΜΕΡΟΣ 
Β΄ ∆ιατάξεις Αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας – Κανόνες Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων-
Προµηθειών και Υπηρεσιών». 

25.2 Η Σύµβαση που θα καταρτιστεί, θα διέπεται από τους όρους των τευχών της και 
την Ελληνική Νοµοθεσία και δη τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα. 
 
Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από το ∆ιαγωνισµό 
και τη Σύµβαση, αρµόδια είναι αποκλειστικά τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη των 
Αθηνών. 

 
Αθήνα      ………Απρίλιος  2015 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με την υπ΄αρ. ……………………. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (Α) : Υπόδειγµα Α1 «Υπεύθυνη ∆ήλωση» 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (Β) : Υπόδειγµα Β1 «Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής» 
 

 Υπόδειγµα Β2 «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (Γ) : «Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς» 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (Α) 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α1 
«ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ» 

Στην ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού  

…………………………………………………………………………………… 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
Άρθρου  11.4 της ∆ιακήρυξης  

 

Προς την  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού της ως άνω παροχής υπηρεσιών 

 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση 

…………………………………………............…………………...........………..,1 
κάτοικος……………………………………............................, κάτοχος του ∆ελτίου 
Αστυνοµικής Ταυτότητας µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε από   
……………………………........................., στις ………………………………… 

υποψήφιος2 στο διαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος3 της εταιρείας ή του νοµικού 
προσώπου µε την επωνυµία 
………………………………………………………………..............………………………………

…………………………………………………………………4 
δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι 
συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα:   
 

Α.   ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο 
που εκπροσωπώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14.2.2.1 της ∆ιακήρυξης, 
καταδικαστεί µε απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου5 για: 

 

1.    Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2.  ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου. 

                                                
1 τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του  δηλούντος 
2 σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης 
3 εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίτπωση που 
συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή 
κοινοπραξίας  
4 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 
5 ∆ιαγράφεται η φράση που δεν αρµόζει στην περίπτωση 
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3.  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

4.  Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες. 

5.  Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, 
µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής 
µου, (ή εγκατάστασης του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 υπό πτώχευση, εκκαθάριση7, 
ή αναγκαστική διαχείριση και ούτε έχει κατατεθεί αίτηση περί πτώχευσης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης. 

 
Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ ή δεν έχουν τα πρόσωπα που 

διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα, που να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε 
οποιοδήποτε τρόπο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14.2.1.3 της ∆ιακήρυξης. 

 
∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου/της 

όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας. 

 
Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου/της 

όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών, που οφείλω/ει σύµφωνα µε το ισχύον 
στην Ελλάδα νοµοθετικό πλαίσιο. 

 
ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια 

των δηλώσεών µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της 
σύµβασης και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις 
µου αποδειχθεί αναληθής. 

 

                                                   (Τόπος – Ηµεροµηνία) 
 

………………………………....... 

 

                                                                                  Ο δηλών 

 

                                  …………………………………… 

                                                
6 ∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, ∆, Ε οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση 
7 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
RFP-271/15 
Κ. Σ. 10870 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ RFP 271/15 Σελ. 35 από 40 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (Β) 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  Β1 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Προς την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Μεσογείων 191-193 
115 25, Αθήνα 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. …………. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ, (2.600,00€) 
 

1.  Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ του/της 
....................................... (τίθεται η επωνυµία του διαγωνιζοµένου) για ποσό δύο χιλιάδων 
εξακοσίων ΕΥΡΩ (2.600,00€) για τη συµµετοχή του/της στο ∆ιαγωνισµό που διενεργεί η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την ανάθεση της Σύµβασης  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ». Η 
εγγύηση µας καλύπτει τον παραπάνω διαγωνιζόµενο µόνο για την συµµετοχή του στον 
∆ιαγωνισµό. 
 
2.  Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 
του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 
ένστασης των άρθρων 852-856, 862-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώµατά µας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα.  
 
3.  Με την κοινοποίηση σε εµάς σχετικής έγγραφης ειδοποίησής σας, σας δηλώνουµε ότι 
αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουµε 
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησης της ειδοποίησης αυτής 
στην Τράπεζά µας, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της 
εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 
 
4.  Για την καταβολή της παρούσας εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση, 
ενέργεια ή συγκατάθεσή του ως άνω διαγωνιζοµένου ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 
τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή του διαγωνιζοµένου αυτού στη διαιτησία ή στα 
δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό 
δικαστική µεσεγγύηση. 
 
5.  Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύησή µας υπέρ του ως άνω διαγωνιζοµένου θα 
παραµείνει σε πλήρη ισχύ για περίοδο επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών.  Για όλο αυτό το χρονικό διάστηµα θα 
παραµείνουµε υπεύθυνοι απέναντί σας για την άµεση καταβολή σε εσάς του ποσού της 
εγγύησης µέχρι να επιστραφεί στην τράπεζά µας η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. 
 
6.  Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση µε την παρούσα εγγύηση ή µε 
οποιαδήποτε πληρωµή µε βάση την εγγύηση αυτή, θα επιλύεται από τα αρµόδια ελληνικά 
δικαστήρια της Αθήνας σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
 
7.  ∆ηλώνουµε οµοίως, ότι µε την έκδοση της παρούσας δεν γίνεται υπέρβαση των ορίων 
που έχουν τεθεί και ισχύουν για την τράπεζά µας σε ότι αφορά τις εκδιδόµενες από εµάς 
εγγυητικές επιστολές.  
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RFP-271/15 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ RFP 271/15 Σελ. 36 από 40 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  Β2 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Προς την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Μεσογείων 191-193  
Αθήνα 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ..........ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ (............. €) 

 
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ 
του/της ______________________ (τίθεται η επωνυµία του διαγωνιζοµένου) για 
ποσό ..................................... ΕΥΡΩ (................. €). Στο ως άνω ποσό, περιορίζεται 
η ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση από τον Ανάδοχο 
______________________________________ των όρων της Σύµβασης   
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» που υπογράφηκε µεταξύ της παραπάνω 
αναδόχου και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-856, 862-869 του Ελληνικού 
Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατά µας που τυχόν απορρέουν από τα 
υπόψη άρθρα. 

3. Με την κοινοποίηση στην Τράπεζα µας σχετικής έγγραφης ειδοποίησής σας, σας 
δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να 
σας καταβάλλουµε εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα της 
παραλαβής από την Τράπεζά µας της εν λόγω ειδοποίησης, χωρίς οποιαδήποτε 
αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
σας. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση, 
ενέργεια ή συγκατάθεση της ____________________ ούτε θα ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα 
δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής 
υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύησή µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ 
µέχρι να επιστραφεί σε εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σε εσάς του ποσού της 
εγγύησης. 

6. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφωνία ως προς την εγγύηση αυτή ή τις σχετικές 
πληρωµές η διαφορά θα επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρµόδια ελληνικά δικαστήρια 
της Αθήνας σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο.  

Βεβαιούµε επίσης ότι, µε την έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής, δεν υφίσταται 
παράβαση των διατάξεων που αφορούν το καθορισµό ανώτατου ορίου για την έκδοση 
εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζά µας. 
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RFP-271/15 
Κ. Σ. 10870 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ RFP 271/15 Σελ. 37 από 40 

 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (Γ)  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α. Στοιχεία ∆ιαγωνιζοµένου: 

Επωνυµία: 

Έδρα: 

Β. Οικονοµική Προσφορά: 

Για την εκτέλεση της Σύµβασης µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για τον ιατρικό έλεγχο 
του προσωπικού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην Αθήνα», όπως περιγράφεται στην 
∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τα 
αναγραφόµενα στα παραπάνω τεύχη και προσφέρω το ακόλουθο τίµηµα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  (ΠΡΟ ΦΠΑ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

ΠΡΟΕΚΤ/ΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ  

(Για ένα ετήσιο 
ιατρικό έλεγχο) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΙΜΗΜΑ  

(Για ένα ετήσιο 
ιατρικό έλεγχο) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ  ΈΚΠΤΩΣΗΣ 

επί τοις εκατό 
(Ολογράφως) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΈΚΠΤΩΣΗΣ 

 % (Αριθµητικώς) 

Ετήσιος 
Ιατρικός 
Έλεγχος του 
Προσωπικού 
της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
(προ ΦΠΑ) 

65.000,00 € 

   

 
 

Αθήνα,   2015 
 

             Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                             
(Σελίδα Εντύπου 1/4) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 

 
                                                                             

                                                                                                                                                                                 Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
                                                               

(Σελίδα Εντύπου 2/4) 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

(ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ / ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
 (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ /  
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ / 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 

1 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ  
330       

2 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 330       

3 ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 330       

4 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
(περιλαµβάνει τις εξετάσεις 4.1 
έως 4.20 του Πίνακα Α της παρ. 

2.1 της ∆ιακήρυξης) 

330       

5 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
330       

6 ΗΚΓ  330       

 

15PROC002796737 2015-05-22



 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
RFP-271/15 
Κ. Σ. 10870 
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                                                                                                                                                                                     Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
(Σελίδα Εντύπου 3/4) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ /  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ /  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 

7 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 330       

8 PSA 123       

9 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 70       

10 ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  70       

11 ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ 80       

12 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 80       

13 ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 70       
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ /  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ /  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 

14 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΩΝ B & C 2    

15 ΟΜΑ∆Α ΑΙΜΑΤΟΣ & RHESUS 2       

16 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ 250    

17 ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 70    

18 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 70    

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (προ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΕΤΗΣΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

  

    

   
 
 
(ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

 

(Σελίδα Εντύπου 4/4) 

 

15PROC002796737 2015-05-22


		2015-05-22T18:54:55+0300




