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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 

Άξζξν   1 Δηζαγσγή 

Άξζξν   2 Αληηθείκελν 

Άξζξν   3 Σίηινο Γηαγσληζκνχ 

Άξζξν   4 Γηαδηθαζία Δπηινγήο Αλαδφρνπ – Κξηηήξην Αλάζεζεο ηεο χκβαζεο 

Άξζξν   5 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο 

Άξζξν   6 Δγγχεζε πκκεηνρήο 

Άξζξν   7 Υνξήγεζε Σεπρψλ Γηαγσληζκνχ – Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Άξζξν   8 Πξνζεζκία θαη Σξφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξάο 

Άξζξν   9 Σξφπνο χληαμεο θαη Πεξηερφκελα Πξνζθνξάο 

Άξζξν 10 Πξνζσπηθή Καηάζηαζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ 

Άξζξν 11 Σππηθά Πξνζφληα θαη Ννκηκνπνηεηηθά ηνηρεία  

Άξζξν 12 Οπζηαζηηθά Πξνζφληα  

Άξζξν 13 Σερληθή Πξνζθνξά  

Άξζξν 14 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά  

Άξζξν 15 Φάζεηο Γηαγσληζκνχ – Μέζνδνο Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ 

Άξζξν 16 Κξηηήξηα Βαζκνιφγεζεο Σερληθψλ Πξνζθνξψλ 

Άξζξν 17 Τπνινγηζκφο Βαζκνινγίαο Πξνζθνξψλ  

Άξζξν 18 Δπίθιεζε Πφξσλ Σξίησλ 

Άξζξν 19 Αθχξσζε – Μαηαίσζε Γηαγσληζκνχ 

Άξζξν 20 Γηαδηθαζία Καηαθχξσζεο – Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο 

Άξζξν 21 Τπνγξαθή ηεο χκβαζεο 

Άξζξν 22 Γιψζζα Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ – Γιψζζα χκβαζεο 

Άξζξν 23 Πξνζεζκίεο Δθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο  

Άξζξν 24 Δθηηκψκελνο Πξνυπνινγηζκφο – Κξαηήζεηο – Πξνθαηαβνιή – 

Πιεξσκέο 

Άξζξν 25 Ηζρχνπζα Ννκνζεζία 

Άξζξν 26 Γεκνζηφηεηα 

 

πλεκκέλα : 

1. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α :   Τπεχζπλε Γήισζε. 

2. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β :   Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

3. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Γ :   Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

4. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Γ :   Βεβαίσζε Υξεκαηνιεπηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Ηθαλφηεηαο ζηελ  

ειιεληθή γιψζζα. 

5. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Δ :   Βεβαίσζε Υξεκαηνιεπηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Ηθαλφηεηαο ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα. 

6. ΠΗΝΑΚΑ Α      :   Υξεκαηνιεπηηθή θαη Οηθνλνκηθή Ηθαλφηεηα ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ 

ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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ΑΡΘΡΟ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

1.1 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (ζηε ζπλέρεηα αλαθεξφκελε σο ΑΜ) ηδξχζεθε κε ην 
άξζξν πξψην ηνπ Νφκνπ 1955/91. θνπφο ηεο ΑΜ ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη κε 
ην άξζξν 2 ηνπ Ν.1955/91, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 
3202/03 θαη κε ηα άξζξα 121 θαη 145 ηνπ Ν. 4070/12 είλαη κεηαμχ άιισλ ε 
κειέηε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ αζηηθνχ 
ζηδεξνδξφκνπ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη γεληθά 
ειεθηξηθψλ ζηδεξνδξφκσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη Ννκνχ Θεζζαινλίθεο (εθηφο 
απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ ΟΔ), θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ ΣΡΑΜ ζε φιε 
ηελ Δπηθξάηεηα. 
 
Η ΑΜ πξνθεξχζζεη δηεζλή ειεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ κε αλνηθηή δηαδηθαζία θαη 
πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα ηεχρε 
πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ Πξνκήζεηα Σξνραίνπ 
Τιηθνχ (εηξά ΙΙ) ηνπ Σξνρηφδξνκνπ ηεο Αζήλαο. 
 

1.2 Αλαζέησλ Φνξέαο, Κχξηνο ηεο Πξνκήζεηαο θαη Δξγνδφηεο ηεο χκβαζεο πνπ 
ζα θαηαξηηζηεί είλαη ε ΑΜ Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, ΣΚ. 11525 
Αζήλα. 
 

1.3 Η χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη 
ηνπ Γηαγσληδφκελνπ πνπ ζα αλαδεηρζεί Αλάδνρνο απφ ηνλ Γηαγσληζκφ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

 

2.1 Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο φπσο απηφ εθηελέζηεξα πεξηγξάθεηαη ζην 

ηεχρνο «Πξνδηαγξαθή Δπηδφζεσλ» θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, είλαη ε Πξνκήζεηα είθνζη πέληε (25) νρεκάησλ γηα ηηο 

αλάγθεο επέθηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ Σξνρηνδξφκνπ 

(ΣΡΑΜ) ζηελ κείδνλα πεξηνρή ηεο Αζήλαο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

Πξνκήζεηαο ησλ θχξησλ αληαιιαθηηθψλ νρεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

κεηαθίλεζεο νρεκάησλ. 

 

2.2 Οη φξνη πνπ δηέπνπλ ηε χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ 
Αλαδφρνπ είλαη απηνί πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε. 

 
Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, ν εμνπιηζκφο, ηα πιηθά πνπ ζα 
παξαδνζνχλ θαη νη ινηπέο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζην πιαίζην ηεο 
χκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο Πξνδηαγξαθή 
Δπηδφζεσλ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3  ΣΗΣΛΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 

 Ο ηίηινο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη «Πξνκήζεηα Σξνραίνπ Τιηθνχ (εηξά II) ηνπ 

Σξνρηφδξνκνπ ηεο Αζήλαο». Ο ηίηινο απηφο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε φινπο 
ηνπο θαθέινπο θαη ππνθαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη γεληθά ζε φια ηα 
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έγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, 

ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Κσδηθφ Αλαθνξάο RFP-273/15. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 

 

4.1 Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ κε αλνηθηή δηαδηθαζία κε δεκνζίεπζε 
πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηνλ Διιεληθφ Σχπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. 
 
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηα Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

4.2 Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Οδεγία 
2004/17/EK πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, ζηνπο 
ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ 
ππεξεζηψλ (Δ.Δ.L134/1/30.04.2004) θαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 59/2007 (ΦΔΚ 
Α΄63/16.03.2007 γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο 
ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ). 
 

4.3 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 παξ.1α, ηεο Οδεγίαο 
2004/17/EK. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

5.1 Γεθηνί ζην Γηαγσληζκφ γίλνληαη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη εηαηξείεο, κεκνλσκέλεο 
ή θνηλνπξαμίεο/ ελψζεηο απηψλ εθφζνλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
 

5.1.1 Έρνπλ ζπζηαζεί λφκηκα θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 
 
Ή 
 

5.1.2 Έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ.) θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε, ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο, ή 
ηελ θαηαζηαηηθή έδξα ηνπο, ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. εθφζνλ ε 
δξαζηεξηφηεηά ηνπο παξνπζηάδεη ζπλερή δεζκφ κε ηελ νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο 
κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. 
 
Ή 
 

5.1.3 Έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηξίησλ 
ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, (ΠΟΔ) ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 
2513/97. 
 
ΚΑΙ  
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5.1.4 Να απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 

5.2 Ο θάζε Γηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ Γηαγσληζκφ είηε 

κεκνλσκέλα είηε σο κέινο κηαο θαη κφλν θνηλνπξαμίαο/ έλσζεο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε απνθιείνληαη φιεο νη θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο κεηέρεη ην 

θνηλφ κέινο. 

 

5.3 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα 
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε 
αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. – Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr), 
αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο, ζχκθσλα κε ην λφκν 
4281/2014, άξζξα 134-138 θαη Απφθαζε Π1/16.10.2013 ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ΔΗΓΗ θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν <Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο>, ηελ 
εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη 
απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

 

 ζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ 
Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα 
ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα 
TAXISNET ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 
Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην 
Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο 
Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ Eιιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 
(ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ 
ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε 
ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ 
γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 
θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 
 
- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε 

ζηελ ειιεληθή. 

- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε 
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 
ππεξεζηψλ ηνπ Π.Γ. 59/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα 
νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή 
εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 
θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα 
ππεξεζία. 
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Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο 
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη 
αλσηέξσ. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. 
Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη 
ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη 
πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

 

5.4 Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο έιαβε πιήξε 
γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θη φηη 
απνδέρεηαη απηά αλεπηθχιαθηα.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

6.1 Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ νη Γηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα 
θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηξαπεδηθή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο 

γηα πνζφ ελφο εθαηνκκπξίνπ δηαθνζίσλ νγδφληα πέληε ρηιηάδσλ ΔΤΡΩ 

(1.285.000,00€) ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηνπ εθηηκψκελνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνκήζεηαο, εθηφο ΦΠΑ. 
 
Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζα ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηαθνζίσλ ελελήληα 

(390) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. 
 

6.2 ε πεξίπησζε πνπ ν Γηαγσληδφκελνο είλαη θνηλνπξαμία/ έλσζε πξνκεζεπηψλ 
νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο. 
ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη δπλαηφλ λα εθδνζνχλ Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 
πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο, νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ αζξνηζηηθά ην ζπλνιηθφ πνζφ 
ηεο εγγχεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη Δγγπεηηθέο απηέο Δπηζηνιέο ζα 
εθδνζνχλ ε θάζε κία ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο/ έλσζεο θαη φρη 
ππέξ κεκνλσκέλσλ κειψλ μερσξηζηά. 

 

6.3 Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζα εθδνζεί πξνο φθεινο ηεο ΑΜ, κε 
απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα 
εθδνζνχλ απφ Πηζησηηθά Ιδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε 
νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαη ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζηα θξάηε κέξε ηεο πκθσλίαο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ., πνπ θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/97 (Α’139) 
θαη έρεη ζπκθσλεζεί κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ 
επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, κε παξαθαηάζεζε ζε 
απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο 
ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην Τπφδεηγκα Β πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 
 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δελ είλαη 
δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηαηί ε εθδφηξηα Σξάπεδα δελ ιεηηνπξγεί 
ζηελ Διιάδα, απηή ζα εθδίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζχκθσλα κε ην 
Τπφδεηγκα Γ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά. ηελ πεξίπησζε απηή, ε κεηάθξαζε ζα αθνινπζεί κε 
αθξίβεηα ην ιεθηηθφ ηνπ Τπνδείγκαηνο Β ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
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Η ππφςε εγγχεζε ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα θαη ζα 
ππφθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ 
Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαηεζείζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο δελ είλαη 
ζχκθσλε κε ηα αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα θαιέζεη ηνλ 
Γηαγσληδφκελν λα πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα, εληφο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή. 

 

Οη Γηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζα ζπκκνξθσζνχλ, απνθιείνληαη απφ ην 

Γηαγσληζκφ. 

 

6.4 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα γίλεηαη έιεγρνο απφ ηελ ΑΜ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ηεο 
Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο κε απνζηνιή ζρεηηθήο επηζηνιήο πξνο ηα Πηζησηηθά 
Ιδξχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπλ εγγξάθσο ηελ εγθπξφηεηα ηεο 
ζρεηηθήο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ έιεγρν απηφ 
πξνθχςεη θαηάζεζε άθπξεο, ςεπδνχο ή πιαζηήο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 

πκκεηνρήο, ν Γηαγσληδφκελνο ζα απνθιείεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ. 

 

6.5 Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην 
Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ γίλεηαη δεθηή. Ο Γηαγσληδφκελνο 

πνπ δελ ζα ζπκκνξθσζεί απνθιείεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ. 
 

6.6 Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη άηνθα ζηνλ αλαθεξπρζέληα 
Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ηελ θαηάζεζε απφ απηφλ ηεο 
απαηηνχκελεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο. Δπηπιένλ, ε Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο εληφο 
ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο 
απφθαζεο πεξί απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο 
ζχκβαζεο. 
 

6.9 Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηαπίπηεη φηαλ ν αλαθεξπρζείο Αλάδνρνο 
παξέρεη ςεχδε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ή αλ θαη έρεη πξνζθιεζεί, δελ 
πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο 
πνπ ζα νξίζεη ε ΑΜ ή δελ πξνζθνκίζεη ηηο απαηηνχκελεο εγγπήζεηο θαιήο 
εθηέιεζεο ή/ θαη έγγξαθα ή δελ ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο ησλ άξζξσλ 20 θαη 21 
ηεο παξνχζαο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΔΤΥΩΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ 

 

7.1 Σα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζνχλ ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 
ΔΗΓΗ www.promitheus.gov.gr. θαη είλαη ηα αθφινπζα: 

α. Σν Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

β. Η Παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ην Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ. 

γ. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

δ. Η Πξνδηαγξαθή Δπηδφζεσλ (κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο θαη ηα ζρέδηα πνπ ηε 
ζπλνδεχνπλ). 
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7.2 Δπίζεο ηα ηεχρε ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
www.ametro.gr. θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη απφ 
ηελ θα Κ. αΐηε ζην ηειέθσλν 210-6792473, Fax 210-672.6126. 
 

7.3 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ εξσηήκαηα θαη λα δεηήζνπλ 
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ειεθηξνληθά ζην δηαδηθηπαθφ 
ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ 8
ε
 Απξηιίνπ 2016 θαη ψξα 

11:00. 
 
Σνλίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλήζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα, δειαδή λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ 
ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Σν ειεθηξνληθφ 
αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ απαηηείηαη λα είλαη ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλν. 
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ζα ζπγθεληξψζεη φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ζα εθδψζεη Γηεπθξηληζηηθφ Σεχρνο ην νπνίν 

ζα αλαξηήζεη ζην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 27 

Απξηιίνπ 2016 θαη ψξα 11:00. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαληήζεηο ζα δνζνχλ κφλν 
ζηα εξσηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά. 
 
εκεηψλεηαη φηη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ επί 
εξσηεκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ (www.ametro.gr). 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ πιεξνθνξίεο απφςεηο θιπ νη νπνίεο 
ελδέρεηαη λα δηαηππσζνχλ απφ νπνηνδήπνηε κέινο, ζηέιερνο ή ππάιιειν ηεο 
ΑΜ δελ είλαη δεζκεπηηθέο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8  ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

8.1 Η πξνζθνξά, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πξέπεη λα αθνινπζεί ζε φηη αθνξά ηνλ 
ηξφπν ππνβνιήο θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ, ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 
Γηαθήξπμε. 
 

8.2 Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ιήγεη ζηηο 3 Ματνπ 2016 εκέξα 

Σξίηε θαη ψξα 11:00. Δθπξφζεζκε ππνβνιή πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, αθφκε θαη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε απνδίδεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 
 

8.3 Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηέζζεξηο (4) 
εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ, ζηελ 10
ε
 Ματνπ 2016 θαη ψξα 11:00 π.µ. 

 

8.4 Οη πξνζθνξέο θαη ηα έγγξαθα πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ ππνβάιινληαη απφ ηνπο 
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ελδηαθεξφκελνπο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ειεθηξνληθά ζε κνξθή ηχπνπ pdf, 
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ κέρξη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ, ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 4155/13 
(120Α΄), ηεο Τ.Α Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677Β’) θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα Γηαθήξπμε. 
 
Ο ρξφλνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή 
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ πζηήκαηνο επηβεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα 
κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/13. 
 

8.5 Πξνζθνκίδνληαη επίζεο ζε έληππε κνξθή απφ ηνπο πξνζθέξνληεο επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ θαη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 
ππνβνιή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (ππνβνιή ζην πξσηφθνιιν ηεο ΑΜ κέρξη 
16:00), φζα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ 
ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνζθέξνληα) θαη δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ 
ππνγξαθή. Ωο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: π.ρ. εγγπήζεηο, 
πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο 
θνξείο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζε έληππε κνξθή ησλ 
ΦΔΚ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά. 
 
Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε έληππε κνξθή, θαηαηίζεληαη ζην 
πξσηφθνιιν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθν ηνπ 
πξνζθέξνληα ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 
κε ηελ έλδεημε «Δπηκέξνπο Έληππα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθήο 
Πξνζθνξάο», ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ παξαθάησ 
εηηθέηα: 

 

ΔΝΦΡΑΓΗΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Δπσλπκία Γηαγσληδφκελνπ 

 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΗΡΑ ΗΗ) ΣΟΤ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖ 

ΑΘΖΝΑ» 

(Κσδηθφο αλαθνξάο RFP-273/15) 

 
Πξνο: ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193 

115 25 – Αζήλα 
 

Τπφςε : ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

### ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ### 

 

 

Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δηαβηβαζηηθή επηζηνιή 

εθηφο ηνπ θαθέινπ. 

 

8.6 Οη Γηαγσληδφκελνη δεζκεχνληαη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα 

ηξηαθνζίσλ εμήληα (360) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
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Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ΑΜ θαη 
εθφζνλ ζπλαηλεί ν δηαγσληδφκελνο, γηα φζν ρξφλν θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ 
εκεξνκελία ιήμεο κηθξφηεξε ηεο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο, ζα απνξξίπηνληαη 
σο απαξάδεθηεο. 
 

8.7 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηηο δεηνχκελεο 
ππεξεζίεο. Δάλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ, δε ιακβάλνληαη ππφςε. 
 

8.8 Γελ επηηξέπεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ 
δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9  ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

9.1 Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: 
 

 (α) έλαο (Τπν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 
Σερληθή Πξνζθνξά» (πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαηηεηά 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 11, 12 θαη 13 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο). Σα 

ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ ελ ιφγσ Τπνθαθέινπ ππνβάιινληαη επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή 
αξρείνπ ηχπνπ pdf. ζα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία έρνπλ 
εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνζθέξνληα) ζα 
πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. 
 
θαη 
 

 (β) έλαο (Τπν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
(πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλα ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 14 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο).  
 
* (Τπν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα. 

 
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν ζεκαίλνληαη απφ 
απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. 

 

9.2 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, κε εμαίξεζε ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά, πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί ηφζν ζηελ Διιεληθή φζν θαη ζηελ 
Αγγιηθή γιψζζα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ  
 
Κάζε Γηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην 
πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε 
έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί θνηλνπξαμίαο) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 
ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ ησλ παξ. 10.1 έσο 10.6. Ο Γηαγσληδφκελνο 
δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έλζηαζε θαηά ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ θαη λα ππνβάιεη 
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πξφζζεηα ζηνηρεία θαη εμεγήζεηο εηδηθψο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 10.3 θαη 
10.6. 
 

10.1 Δθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ δίσμε ή έρεη θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε, 
ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο, γηα έλα απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, 
δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο, ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε θαη 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 
 

10.2 Πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή έρεη θαηαηεζεί αίηεζε πεξί 
πηψρεπζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο. 
 

10.3 Απνδεδεηγκέλε δηάπξαμε ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο. 
 

10.4 Με εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο 
αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

10.5 Με εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ 
θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ή κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. 
 

10.6 Τπνβνιή ςεπδνχο δήισζεο θαηά ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ ή 
κε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. 
 
ηηο πεξηπηψζεηο 10.1, 10.3 θαη 10.6 απνθιεηζκφο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ ή θαη ηεο θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία απηφ ζπκκεηέρεη επέξρεηαη αλ 
ζην αδίθεκα ή παξάπησκα έρεη ππνπέζεη κέινο ηεο δηνίθεζήο ηνπ, ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 20.2.1 ηεο παξνχζαο. 
 

Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ν Γηαγσληδφκελνο θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνβάιεη Τπεχζπλε Γήισζε θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 11.2. 

 

Ο Γηαγσληδφκελνο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

ππνρξενχηαη, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, λα πξνζθνκίζεη φια ηα 

ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά γηα ηα νπνία ππέβαιε ππεχζπλε δήισζε, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11  ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
 

11.1 ηνλ Τπνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά», ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ππνβιεζνχλ ηα θάησζη ηππηθά 

πξνζφληα θαη λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία: 
 

11.1.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Γηαγσληδφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
πκκεηνρήο ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη ππνρξενχληαη λα ηελ 
ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα 
ζην άξζξν 8.5 ηεο παξνχζαο. 
 

Γηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζα ππνβάινπλ θαζφινπ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

πκκεηνρήο απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ ρσξίο πεξαηηέξσ έιεγρν 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Τπνθαθέινπ ηνπο. 
 

11.1.2 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν 
Γηαγσληδφκελνο έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα, θαζψο θαη ην πνηα 
πξφζσπα είλαη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, νη νπνίνη ηνλ δεζκεχνπλ κε ηελ 
ππνγξαθή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ θαη νη νπνίνη ζα 
ππνγξάθνπλ φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ δεηνχληαη λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα 
κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 
 
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ παξαηίζεηαη θαησηέξσ θαηάινγνο ησλ 
λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ γηα ηηο αλψλπκεο 
εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην: 
 

 Φσηναληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ Κσδηθνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο 
εηαηξείαο θαη θσηναληίγξαθν ηνπ Φχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο 
(ΦΔΚ) δεκνζίεπζήο ηνπ, άιισο θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 
εηαηξείαο θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ θαη ηα ΦΔΚ δεκνζίεπζήο ηνπο. 

 

 Πξφζθαην εθδνζέλ κεηά ηελ 15/02/16 πηζηνπνηεηηθφ ηεο Τπεξεζίαο ΓΔΜΗ 
πεξί θαηαζηαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

 

 Φσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα ην 
ηξέρνλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη ην ΦΔΚ φπνπ έγηλε ε 
αληίζηνηρε δεκνζίεπζε. 

 

 Πξφζθαην εθδνζέλ κεηά ηελ 15/02/16 πηζηνπνηεηηθφ ηεο Τπεξεζίαο ΓΔΜΗ, 
απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη αλαθιεζεί ε άδεηα ζχζηαζεο ηεο 
εηαηξείαο, νχηε έρνπλ ππνβιεζεί δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηεη φηη ε εηαηξεία απνθάζηζε ηε δηάιπζή ηεο ή ηε ζέζε ηεο ζε 
εθθαζάξηζε. 

 

11.1.3 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο εηαηξείαο (ή ηνπ αξκφδηνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, 
νξγάλνπ απηήο), κε ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ γηα 
ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο χκβαζεο. ηελ απφθαζε απηή ζα 
πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν νξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα ηελ ππνγξαθή 
θάζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή δήισζεο γηα ην Γηαγσληζκφ θαζψο θαη γηα ηελ 
ππνβνιή θαη ππνγξαθή ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ ηπρφλ άιισλ απαηηνχκελσλ 
ζηνηρείσλ κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 
Γηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 
 
ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο/ έλσζεο, ε σο άλσ απφθαζε νθείιεη λα 
πεξηιακβάλεη επί πιένλ γηα θάζε κέινο: 
 

 Σελ απνδνρή γηα ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ 
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, 
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 Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία/ έλσζε, 
 

 Σε δήισζε φηη ζα επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη εμ’ νινθιήξνπ ην θάζε έλα 
απφ απηά γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε απέλαληη 
ζηελ ΑΜ, 

 

 Σνλ δηνξηζκφ κηαο εθ ησλ εηαηξεηψλ-κειψλ σο θνηλήο εθπξνζψπνπ ηεο 
θνηλνπξαμίαο απέλαληη ζηελ ΑΜ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ε 
νπνία ζα έρεη ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα ησλ ππνινίπσλ 
κειψλ λα εθπξνζσπεί ηελ θνηλνπξαμία θαη λα δεζκεχεη ηνπο 
θνηλνπξαθηνχληεο απέλαληη ζηελ ΑΜ θαη γεληθφηεξα λα ελεξγεί θαη λα 
δειψλεη θάζε ηη απαξαίηεην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο χκβαζεο. Η 
εηαηξεία απηή ζα έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ 
θνηλνπξαμία (leader) θαη απφ απηήλ ζα πξνέξρεηαη θαη ην θπζηθφ 
πξφζσπν πνπ ζα νξηζζεί σο θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο θνηλνπξαμίαο έλαληη 
ηεο ΑΜ θαη 

 

 Σε δήισζε φηη δεζκεχνληαη, ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο αλαηεζεί ε 

χκβαζε, λα ζπληάμνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν γηα ηε ζχζηαζε 

θνηλνπξαμίαο κε έδξα ζηελ Αζήλα, ην νπνίν ζα πξνζθνκίζνπλ ζηελ 

ΑΜ θαη ην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά φια ηα αλσηέξσ 

αλαθεξφκελα. 
 

11.1.4 Τπεχζπλε Γήισζε Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο  
 Οη κεκνλσκέλνη Γηαγσληδφκελνη (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ππνβάινπλ 

Τπεχζπλε Γήισζε, ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Α ηεο 
παξνχζαο, φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγνο απνθιεηζκνχ εθ ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο. 
 
Οη Γηαγσληδφκελεο θνηλνπξαμίεο ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Γήισζε γηα θαζέλα 
απφ ηα κέιε ηνπο, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ κέινπο, φηη 
δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ηνπ κέινπο θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο 
απνθιεηζκνχ. 
 
Απφ ηελ ππνβιεζείζα δήισζε πξέπεη λα ζπλάγεηαη ζαθψο φηη δελ πθίζηαηαη 

ιφγνο απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ, αιιηψο απνθιείεηαη. 

 

11.1.5 Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζην νηθείν Δκπνξηθφ θαη 
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. ή ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο θάζε Γηαγσληδφκελνο, κε ηνπο φξνπο 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο. 
 

11.1.6 Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ Γηαγσληδφκελσλ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη παξαδεθηή ε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ ησλ 
Γηαγσληδφκελσλ ζα πξέπεη ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ λα 
ηεξεζνχλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα: 
 
Η ΑΜ νθείιεη λα ειέγμεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο, εάλ 
ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ.1 έσο 3 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 
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Α 30/14-2-2005) θαζψο θαη εάλ ζπκκεηέρεη ζηνλ Γηαγσληζκφ εμσρψξηα εηαηξεία 
θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (α) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 
ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ Α 30/14-2-2005). 
 

Οη κεηνρέο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκφ 

είηε είλαη ειιεληθέο είηε είλαη αιινδαπέο πξέπεη λα είλαη νλνκαζηηθέο 

κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

 
πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ.1 ηνπ Ν. 3310/2005 νη κεηνρέο ησλ 
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ απηνηειψο ή ζε θνηλνπξαμία ζε 
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ή δηαδηθαζία αλάζεζεο θαηαζθεπήο έξγσλ ή 
πξνκήζεηαο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ κε νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ή αληάιιαγκα 
αλψηεξν ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ ΔΤΡΩ είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο. 
Δθφζνλ ν κέηνρνο είλαη άιιε αλψλπκε εηαηξεία κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 
ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο απηήο είλαη 
ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. 
 
ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο εηαηξεηψλ άιιεο λνκηθήο κνξθήο, πιελ ησλ 
αλσλχκσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ή θαηέρνπλ εηαηξηθά κεξίδηα αλψλπκεο 
εηαηξείεο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο 
εθαηφ (1%) νη κεηνρέο ηνπο είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο κέρξη ηνπ 
ηειεπηαίνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. 
 

χκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Ν. 3310/2005 ε ίδηα ππνρξέσζε 

ηζρχεη θαη γηα ηηο αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, επηβάιιεη γηα 

ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ή γηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη 

θπζηθνχ πξνζψπνπ. 
 
Δθφζνλ δελ επηβάιιεηαη ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ θαηά ην 
δίθαην ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή 
βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή 
πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ δελ επηβάιιεηαη ππνρξέσζε 
νλνκαζηηθνπνίεζεο, ε αιινδαπή εηαηξεία ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 
ΑΜ έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο, πνπ θαηέρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο 
αλψλπκεο εηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δελ ηεξεί ελεκεξσκέλε 
θαηάζηαζε κεηφρσλ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή θαηάζηαζε 
κεηφρσλ, πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή 
δηθαησκάησλ ςήθνπ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, εθφζνλ νη 
κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε εηαηξεία 
νθείιεη λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη γλσζηνί νη σο 
άλσ κέηνρνη. Η ΑΜ δελ δηαζέηεη δηαθξηηηθή επρέξεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο 
αηηηνιφγεζεο απηήο. Δλαπφθεηηαη ζηελ ΑΜ λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 
εηαηξείαο λα ππνβάιεη ηελ πξναλαθεξφκελε θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ, 
δηαθνξεηηθά ε κε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο δελ επηθέξεη έλλνκεο 
ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο. 
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Η ππνρξέσζε πεξαηηέξσ νλνκαζηηθνπνίεζεο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ δελ 
ηζρχεη σο πξνο ηηο εηζεγκέλεο ζηα ρξεκαηηζηήξηα ησλ θξαηψλ–κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 
Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α). 
 

Οη ειιεληθέο εηαηξείεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ: 
 
α) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ επνπηεχεη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν.2190/1920 ηελ εηαηξεία, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
νη κεηνρέο ηεο κε βάζε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ είλαη νλνκαζηηθέο, 
ιακβαλφκελνπ ππφςε θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΠΓ 82/1996 
άξζξν 1 παξ.2 πεξ. α εδάθηα 3 θαη 4. 
 

β) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ 
αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη 
θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ην πνιχ ηξηάληα εκέξεο 
πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ. 

 
Δθφζνλ απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ πξνθχπηεη φηη νη κέηνρνη ηεο 
εηαηξείαο είλαη άιιεο αλψλπκεο εηαηξείεο, απηέο, πξέπεη λα έρνπλ βάζεη ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη λα έρνπλ πξνζθνκίζεη ζηελ 
εηαηξεία βεβαίσζε πεξί ηνπ φηη νη κέηνρνί ηνπο είλαη θπζηθά πξφζσπα, 
πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ΔΠΔ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο λνκηθά πξφζσπα 
πιελ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, Αλ κέηνρνη θαη απηψλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 
είλαη αλψλπκεο εηαηξείεο πξέπεη θαη νη ηειεπηαίεο λα έρνπλ νλνκαζηηθέο κεηνρέο 
θαη λα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρε βεβαίσζε πεξί ηνπ φηη νη κέηνρνί ηνπο είλαη 
θπζηθά πξφζσπα, θπζηθά πξφζσπα, πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ΔΠΔ ή 
νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο λνκηθά πξφζσπα πιελ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Αλ 
κέηνρνη θαη ησλ ηειεπηαίσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ είλαη αλψλπκεο εηαηξείεο 
πξέπεη θαη νη ηειεπηαίεο λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε πεξί ηνπ φηη νη κεηνρέο 
ηνπο είλαη νλνκαζηηθέο θαη βεβαηψζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπο αληίζηνηρα κε 
φζα νξίδνληαη παξαπάλσ έσο φηνπ πξνζδηνξηζζνχλ κέρξη θπζηθνχ 
πξνζψπνπ, πξνζσπηθήο εηαηξείαο, ΔΠΔ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο 
λνκηθνχ πξνζψπνπ πιελ αλσλχκνπ εηαηξείαο νη ηειηθνί κέηνρνη φισλ ησλ 
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. 
 

Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη εθφζνλ 

ζην δίθαην ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο επηβάιιεηαη γηα ην 
ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ή γηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ε 
νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην ζχλνιν ηνπο κέρξη θπζηθνχ 
πξνζψπνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: 
 
α) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο 

ηεο εηαηξείαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηεο, κε βάζε ην 
ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη νλνκαζηηθέο. Πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξείαο ηεο 
νπνίαο νη κεηνρέο ήηαλ ζην παξειζφλ βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 
αλψλπκεο πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο λα έρεη 
νινθιεξσζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή, ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηεο ψζηε ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο λα έρεη κεηαηξαπεί ζε 
νλνκαζηηθέο. 
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β) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο Γηαγσληδφκελεο 
εηαηξείαο θαη ησλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία 
απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην ηεξνχκελν βηβιίν κεηφρσλ θαηά ην δίθαην 
ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο ηεο κε εκεξνκελία ην αξγφηεξν ηξηάληα εκέξεο 
(30) πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο. 

 
γ) Κάζε άιιν έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε 

κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ ηεο Γηαγσληδφκελεο εηαηξείαο, 
πνπ έρεη ζπληειεζηεί ην αξγφηεξν ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ 
ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο. 

 
Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζην 

δίθαην ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο δελ επηβάιιεηαη γηα ην 
ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ή γηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ε 
νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην ζχλνιν ηνπο κέρξη θπζηθνχ 
πξνζψπνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: α) έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε 
ησλ κεηφρσλ ηνπο πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ 
ή δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, β) ζε πεξίπησζε πνπ ε 
εηαηξεία δελ ηεξεί ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο 
εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 
Γεληθή πλέιεπζε, εθφζνλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία, γ) ζε 
αληίζεηε πεξίπησζε ε εηαηξεία νθείιεη λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο δελ είλαη γλσζηνί νη σο άλσ κέηνρνη. Η ΑΜ δελ δηαζέηεη δηαθξηηηθή 
επρέξεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο αηηηνινγίαο απηήο, ελαπφθεηηαη ζηελ ΑΜ λα 
απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ππνβάιεη ηελ πξναλαθεξφκελε 
θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ, δηαθνξεηηθά ε κε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο 
δελ επηθέξεη έλλνκεο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο. 
 

11.2 ια ηα δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά, έγγξαθα θιπ. πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ 
ηνπο Γηαγσληδφκελνπο πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή απιά επθξηλή 
θσηναληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ. ρεηηθά κε ηηο επηθπξψζεηο αληηγξάθσλ, 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν 4250/14, πεξί θαηάξγεζεο ηεο 
ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ. 
 
πνπ ζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ Γηαγσληζκνχ αλαθέξεηαη ε 
ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο, σο ηέηνηα λνείηαη, γηα κελ ηηο ειιεληθέο 
επηρεηξήζεηο, ε «Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86», γηα δε ηηο αιινδαπέο 
επηρεηξήζεηο, δήισζε αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο. Ωο ηέηνηα λνείηαη έλνξθε 
βεβαίσζε, ή φπνπ δελ ππάξρεη πξφβιεςε έλνξθεο βεβαίσζεο, ππεχζπλε 
δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο 
ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. 

 
Οη Τπεχζπλεο Γειψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα 
(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. 
 
Δμαηξεηηθψο ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 10, ζα πξέπεη λα είλαη 
ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Α ηεο παξνχζαο. 
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ια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο θαη πνπ ζα 
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη 
επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ λνκίκσλ επηθπξσκέλσλ, είηε απφ ην αξκφδην 
Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο 
‘’Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε 
κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Η κεηάθξαζε ησλ 
ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ 
ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ 
κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα 
ππεξεζία. 
 

11.3 Η ΑΜ επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν θξηζεί απαξαίηεην 
κεηά ηελ αλάγλσζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ 
πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Δπίζεο ε ΑΜ 
δηθαηνχηαη αλ ακθηβάιιεη, λα απεπζχλεηαη άκεζα ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε 
ιήςε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε 
ησλ Γηαγσληδφκελσλ. ηαλ νη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ έλαλ Γηαγσληδφκελν 
εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο, ε αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηεί ηε 
ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Σν αίηεκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ κπνξεί 
λα αθνξά λνκηθά ή/ θαη θπζηθά πξφζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 
ελδερνκέλσο, ησλ δηεπζπληψλ επηρείξεζεο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ, 
φπσο νξίδεη ε εζληθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο εγθαηάζηαζεο ησλ 
Γηαγσληδφκελσλ. 
 

11.4 Οη Γηαγσληδφκελνη πνπ ζα ππνβάιινπλ ειιηπή ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε 
επηηξνπή δηαγσληζκνχ ζα δεηήζεη ζπκπιεξψζεηο /δηεπθξηλήζεηο θαη δελ ζα 
δνζνχλ ή ζα δνζνχλ ειιηπείο, θαζψο επίζεο δηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζα 
ππνβάιινπλ ζηνηρεία πξνζεθφλησο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξνχζα, απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
Πξνζθνξά πνπ δε ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαπάλσ ή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα 
δεηνχκελα κε ηελ παξνχζα, δε ιακβάλεηαη ππφςε, νη δε δηαγσληδφκελνη 
απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. 
 

11.5 ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο/ έλσζεο, ε ππνρξέσζε ππνβνιήο φισλ ησλ 
εγγξάθσλ, ζηνηρείσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ππεχζπλσλ δειψζεσλ ησλ άξζξσλ 
11.1.2 έσο 11.1.6, ηζρχνπλ γηα θάζε κέινο ρσξηζηά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 ΟΤΗΑΣΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

ηνλ Τπνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά», ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ππνβιεζνχλ ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ απαηηνχκελσλ νπζηαζηηθψλ 

πξνζφλησλ: 

 

12.1 ηνηρεία Υξεκαηνιεπηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Ηθαλφηεηαο 
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Γηα ηελ απφδεημε ηεο ρξεκαηνιεπηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο νη 
Γηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ: 
 

12.1.1 Βεβαηψζεηο Σξαπεδψλ ή αληηζηνίρσλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ απφ ηηο 
νπνίεο λα πξνθχπηεη ρξεκαηνιεπηηθή θαη νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

Γηαγσληδφκελνπ γηα πνζφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε εθαηνκκπξίσλ 

επηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ΔΤΡΩ (25.700.000,00€) εθ ησλ νπνίσλ πνζφ 

ηνπιάρηζηνλ δέθα εθαηνκκπξίσλ ΔΤΡΩ (10.000.000,00€) λα είλαη δηαζέζηκν 

γηα ρνξήγεζε δαλείσλ θαη πνζφ ηνπιάρηζηνλ δέθα εθαηνκκπξίσλ ΔΤΡΩ 

(10.000.000,00€) γηα ηελ ρνξήγεζε Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, εθ ησλ νπνίσλ 

πνζφ ηνπιάρηζηνλ έμη εθαηνκκπξίσλ ηεηξαθνζίσλ ρηιηάδσλ ΔΤΡΩ 

(6.400.000,00€) λα είλαη δηαζέζηκν θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο γηα ηελ παξνχζα 
χκβαζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα Γ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε έθδνζε ησλ παξαπάλσ βεβαηψζεσλ δελ είλαη 
δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηαηί ε εθδφηξηα Σξάπεδα δελ ιεηηνπξγεί 
ζηελ Διιάδα, απηή ζα εθδίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζχκθσλα κε ην 
Τπφδεηγκα Δ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά. 
 
Οη σο άλσ βεβαηψζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε κνξθή pdf. 
 
ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο/ Έλσζεο, ε ρξεκαηνιεπηηθή θαη νηθνλνκηθή 
ηθαλφηεηα κπνξεί λα θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά απφ ηηο θνηλνπξαθηνχζεο/ 
ζπκπξάηηνπζεο εηαηξείεο. 
 
Μαδί κε ηα ππφςε δηθαηνινγεηηθά νη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάινπλ 
ζπκπιεξσκέλν θαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν ηνλ Πίλαθα Α πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 
 

Οη Γηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζα πξνζθνκίζνπλ ηηο παξαπάλσ βεβαηψζεηο 

ή πνπ δελ ζα θαιχπηνπλ ηα σο άλσ πξνβιεπφκελα φξηα 

ρξεκαηνιεπηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο, απνθιείνληαη απφ ην 

Γηαγσληζκφ. 
 

12.1.2 Γήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο 
φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε παξφκνησλ εξγαζηψλ κε ηηο δεηνχκελεο ζηνλ 
παξφληα Γηαγσληζκφ θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. 

 

12.2 ηνηρεία Δκπεηξίαο 
 
Οη Γηαγσληδφκελνη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ ζα 
πξέπεη λα δηαζέηνπλ παξφκνηα εκπεηξία κε ηελ δεκνπξαηνχκελε πξνκήζεηα, 
θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (3 ρξφληα πξν ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ). 
 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ηνπο γηα ηελ έληερλε θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε 
ηεο Πξνκήζεηαο νη Γηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα θάησζη: 
 

 Καηάινγν ησλ νινθιεξσκέλσλ Πξνκεζεηψλ πνπ παξαδφζεθαλ 

θαηά ηελ ηξηεηία (3 ρξφληα πξν ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
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πξνζθνξψλ) θαη αθνξνχλ ηε κειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα, 

δνθηκή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία νρεκάησλ ηξνρηνδξφκνπ (tram), 

παξφκνησλ κε ην δεκνπξαηνχκελν ζχζηεκα, πνπ ζπλνιηθά 

αζξνηδφκελεο λα ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 15 νρεκάησλ, 

αλεμαξηήησο ηξφπνπ ειεθηξνδφηεζεο. Σα αλσηέξσ νρήκαηα ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηεζεί ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία κε επηηπρία, 

αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα, ηθαλνπνηψληαο ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο 

ησλ Κπξίσλ ησλ έξγσλ. 
 
ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθήο εθηέιεζεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο ζα 
αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ Κνηλνπξαμία, θαζψο θαη ην 
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν απηήο ηεο ζπκκεηνρήο. 
 

 ρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ησλ Κπξίσλ ησλ έξγσλ θαη απφ ηα νπνία ζα 

πξνθχπηεη ε θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαζψο 

θαη ε επηηπρήο, αμηφπηζηε θαη αζθαιήο ζέζε ζε εκπνξηθή 

ιεηηνπξγία, ηθαλνπνηψληαο ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ησλ Κπξίσλ 

ησλ έξγσλ. 
 
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζαθψο ηα αθφινπζα: 
 

α. Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα, κειέηε, 
θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ. 

β. Πνζνζηά ζπκκεηνρήο επί ηνπ ζπλφινπ ηεο Πξνκήζεηαο. 

γ. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξνκήζεηαο. 

δ. Ο ρξφλνο ππνγξαθήο, παξαιαβήο ησλ νρεκάησλ θαη πεξάησζεο ηεο 
χκβαζεο. 

ε. Θέζε ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία κε επηηπρία, αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα, 
ηθαλνπνηψληαο ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ησλ Κπξίσλ ησλ έξγσλ. 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά, απηά ζα δειψλνληαη κε 
ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ ε νπνία ζα ζπλνδεχεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά. 
 
Η Τπεχζπλε Γήισζε φκσο δελ δχλαηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα 
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά εθηέιεζεο ησλ Πξνκεζεηψλ. Η Τπεχζπλε 
Γήισζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ 
πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά. 
 
ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθήο εθηέιεζεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο ζα 
αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ, θαζψο θαη ην 
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελφ ηνπ. 
 
Σα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κία απφ ηηο 
εηαηξείεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ Κνηλνπξαμία. 
 

ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο/ Έλσζεο ε δεηνχκελε εκπεηξία 

κπνξεί λα θαιπθζεί ζσξεπηηθά απφ ηηο εηαηξείεο/ νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ Κνηλνπξαμία/ Έλσζε. 
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Γηα φζεο Πξνκήζεηεο δελ πξνζθνκηζζνχλ πηζηνπνηεηηθά θαη ζρεηηθή 
Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηνπο, νη 
Πξνκήζεηεο απηέο δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. 

 
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 12.1 θαη 12.2 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο 
ππνβάιινληαη απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο θάλεη 
ρξήζε ηεο δηθήο ηνπ ρξεκαηνιεπηηθήο ή ηερληθήο ηθαλφηεηαο. Δθ’ φζνλ ν 
Γηαγσληδφκελνο επηθαιείηαη πφξνπο ηξίησλ, θαιείηαη λα ππνβάιιεη ηα 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο ηξίηνπο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην 
άξζξν 18. 
 

12.3 ηνηρεία ηερληθήο ηθαλφηεηαο 
 

12.3.1 Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ δηαζθάιηζε 
πνηφηεηαο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε. Οη Γηαγσληδφκελνη θαη νη ππεξγνιάβνη 
πξνκεζεπηέο ηνπο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ θαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά 
πξφηππν ISO 9001:2008 ή/ θαη IRIS. 
 

12.3.2 Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή 
αξκφδηεο ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, πνπ λα βεβαηψλνπλ ηελ 
θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπκέλε κε παξαπνκπέο ζε 
πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα. 
 

12.3.3 Οξγαλφγξακκα ζηειέρσζεο θαη βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ ζηειερψλ ηνπ 
Γηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ Τπεχζπλσλ γηα ηελ κειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα, 
δνθηκή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ. Σα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα 
πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλα απφ ηα ίδηα ηα ζηειέρε πνπ αθνξνχλ. 
 

12.3.4 Καηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνκεζεπηψλ θαη ππεξγνιάβσλ ησλ θπξηφηεξσλ 
ζπζηεκάησλ ηνπ Σξακ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειέζνπλ. Οη πξνκεζεπηέο 
θαη ππεξγνιάβνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη απηνί πνπ εγθξίλεη ε ΑΜ. 
 
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αλαιπηηθά θαη 
εκπεξηζηαησκέλα ψζηε λα δίλνπλ ζαθή εηθφλα ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 
Γηαγσληδνκέλνπ. 

 
12.3.5 Οη παξ. 11.2, 11.3 θαη 11.4 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζεο, ηζρχνπλ θαη γηα ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

ηνλ Τπνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά», ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ππνβιεζνχλ ηα θάησζη ζηνηρεία 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ησλ Γηαγσληδνκέλσλ. 
 

13.1 Η Σερληθή Πξνζθνξά ησλ Γηαγσληδφκελσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 
ηεο Πξνδηαγξαθήο Δπηδφζεσλ ηεο ΑΜ. 
 

13.2 Πεξηερφκελν Σερληθήο Πξνζθνξάο 
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ηνλ Τπνθάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 
 

α. Αλαιπηηθφο Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ, ζηνλ νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη φια 
ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

 

β. Τπεχζπλε Γήισζε πκκφξθσζεο 
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ππεχζπλε 
δήισζε φηη ν εμνπιηζκφο, ηα ζπζηήκαηα θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζα 
παξαζρεζνχλ ζα ηθαλνπνηνχλ απφιπηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ΑΜ, φπσο 
απηέο θαηαγξάθνληαη ζην ηεχρνο «Πξνδηαγξαθή Δπηδφζεσλ». 

 

γ. Σερληθή Πεξηγξαθή 
Οη Γηαγσληδφκελνη, ζηελ Πξνζθνξά ηνπο, θαη’ ειάρηζηνλ, ζα ππνβάιινπλ 
ηα παξαθάησ: 

 

Α/Α Αληηθείκελν – Απαηηήζεηο 

 

1 Ακάμσκα Ορήκαηνο 

 Πεξηγξαθή ησλ γεληθψλ θξηηεξίσλ ζρεδηαζκνχ ηνπ ακαμψκαηνο, ηηο 
κεζφδνπο θαηαζθεπήο ηνπ, θαζψο θαη ηα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

 Καιιηηερληθή απεηθφληζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ νρήκαηνο. 

 ρέδηα ηνπ ακαμψκαηνο πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηε δηάηαμε ησλ θπξίσλ 
κεξψλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ νξνθή ή θάησ 
απφ ην δάπεδν ηνπ νρήκαηνο.  

 Πεξηγξαθή ηεο θηινζνθίαο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο πξφζθξνπζεο. 

 Παξνπζίαζε ηνπ εζσηεξηθφ ζρεδηαζκνχ (δηάηαμε θαζηζκάησλ, 
ζηχινο ρεηξνιαβψλ, ρξψκαηα θιπ). 

 Λεπηνκεξήο θαζνξηζκφο ηνπ ηαηηθνχ, Κηλεκαηηθνχ, Γπλακηθνχ θαη 
Καηαζθεπαζηηθνχ Πεξηηππψκαηνο θαη ηα ηηλάγκαηα ηνπ ζπξκνχ αλά 
θακπχιε.  

 Γήισζε ηεο δηαθνξάο χςνπο κεηαμχ ηνπ παηψκαηνο ηνπ νρήκαηνο 
ζηελ πεξηνρή ησλ ζπξψλ θαη ηνπ επηπέδνπ ηνπ άθξνπ ηεο 
απνβάζξαο, φηαλ ην φρεκα ζηακαηά ζε απηή, γηα φιεο ηηο ζπλζήθεο 
θνξηίνπ (AW0 έσο AW4, θαη δήισζε ζπκκφξθσζεο ηεο κέγηζηεο 
νξηδφληηαο απφζηαζεο ηνπ θαησθιίνπ ηεο ζχξαο ηνπ νρήκαηνο απφ 
ηελ απνβάζξα, σο πξνο ηελ επηηξεπφκελε. 

 Λεπηνκεξέο ζρέδην πξνζηαζίαο ηνπ ακαμψκαηνο απφ ηε δηάβξσζε. 

 ρέδην πξνζηαζίαο έλαληη γθξάθηηη, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία 
απνθαηάζηαζεο. 

 

2 Φνξεία 

 Καζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ θηλεηήξησλ ηξνρψλ/ αμφλσλ, θαζψο θαη 
ζρέδην δηάηαμεο επί ηνπ ζπξκνχ 
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 Λεπηνκεξήο αλαθνξά θαη ζρέδηα θηλεηήξησλ θαη ξπκνπιθνχκελσλ 
θνξείσλ/ ηξνρψλ. 

 Βάξνο ησλ θνξείσλ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζρεηηθνχ 
αλαξηεκέλνπ εμνπιηζκνχ) 

 Τιηθφ θαη κέζνδνο θαηαζθεπήο ησλ θνξείσλ 

 Φνξηία κε αλαξηεκέλσλ καδψλ,  

 Καηαλνκή θνξηίνπ αλά ηξνρφ 

 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο  

 χζηεκα αλάξηεζεο 

 χζηεκα ιίπαλζεο θαη ξίςεο άκκνπ 

 Μέζνδν απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ θνξείσλ απφ ην φρεκα 

 ηε δηάηαμε ησλ θηλεηήξσλ ζπλνδεπφκελε απφ ηνλ ηξφπν ηεο 
ζηήξημεο/ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπο επί ησλ θνξείσλ 

 ηελ πξνζαξκνγή ησλ θνξείσλ ζε θακπχιεο 

 Σερληθή πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο δηάηαμεο θνξείσλ θαη ηξνρψλ/ 
αμφλσλ.  

 Πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζηαζίαο έλαληη 
εθηξνρηαζκνχ ηνπ νρήκαηνο.  

 Αλαθνξά ηπρφλησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο, θαηά 
ηελ δηέιεπζή ηνπ απφ πιεκκπξηζκέλν ζεκείν, ζην νπνίν ην βάζνο 
λεξνχ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 100mm.  

 

3 χζηεκα Θπξψλ 

 Σε δηάηαμε θαη ην πιάηνο ησλ ζπξψλ, θαζψο θαη ιεπηνκεξή ηερληθή 
πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο / κεραληζκνχ ησλ 
ζπξψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ ηνπο. 

 Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ εκπνδίνπ. 

 

4 χζηεκα HVAC 

 ρέδηα θαη ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηάηαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο HVAC, 
ηφζν ζε επίπεδν κνλάδσλ επί ηνπ νρήκαηνο, φζν θαη ζε επίπεδν 
δηάηαμεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηέρεηαη ζε θάζε κία κνλάδα HVAC. 

 Σερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βάξνο ηνπ θαη ηεο ςπθηηθήο ηνπ ηζρχνο 

 

5 χζηεκα Ζιεθηξηθήο, Μεραληθήο θαη Μαγλεηηθήο Πέδεο 

 Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο πέδεο, 
ζπλνδεπφκελε απφ ζρέδηα γεληθήο δηάηαμεο. 

 Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο κεραληθήο πέδεο, ζπλνδεπφκελε 
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απφ ζρέδηα γεληθήο δηάηαμεο. 

 Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο καγλεηηθήο πέδεο, 
ζπλνδεπφκελε απφ ζρέδηα γεληθήο δηάηαμεο. 

 Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζχλζεηεο πέδεο, ε νπνία, θαη’ ειάρηζηνλ, 
ζα πεξηιακβάλεη θαζνξηζκφ ησλ δηαζηεκάησλ ηαρπηήησλ ηνπ 
νρήκαηνο θαηά ηα νπνία ε πέδεζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 
ειεθηξηθή, κεραληθή ή ζχλζεηε (ειεθηξηθή θαη κεραληθή). 

 Καζνξηζκφο ηεο ειάρηζηεο ηαρχηεηαο νρήκαηνο θαηά ηελ νπνία ζα 
εθαξκφδεηαη ειεθηξηθή πέδε 

6 χζηεκα Έιμεο 

 ρέδηα δηάηαμεο θαη πεξηγξαθή/ ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο έιμεο.  

 Αληηζηάζκηζε δηακέηξνπ ηξνρνχ.  

 χζηεκα απνζχλδεζεο θαη κέζνδνο απνκάθξπλζεο θηλεηήξα έιμεο.  

 Πεξηγξαθή εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο εηζφδνπ ξεχκαηνο 

 Πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ ςχμεο ηνπ θηλεηήξα. 

 Καζνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θηλεηήξα. 

 Υαξαθηεξηζηηθά ππνβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο κε ππνζηεξηθηηθνχο 
ππνινγηζκνχο (κέγηζηε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο, κέγηζηε επηηάρπλζε, 
κέζε επηηάρπλζε 0 – 35 km/h κε ηξάληαγκα ≤ 1.3m/s3) ζε 75% έιμε 
κε θνξηίν AW2, ζε 0% θιίζε θαη ηάζε γξακκήο 750V DC.  

 Υαξαθηεξηζηηθά ππνβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο κε ππνζηεξηθηηθνχο 
ππνινγηζκνχο (κέγηζηε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο, κέγηζηε επηηάρπλζε, 
κέζε επηηάρπλζε 0 – 35 km/h κε ηξάληαγκα ≤ 1.3m/s3) ζε 50% έιμε 
κε θνξηίν AW0, ζε 0% θιίζε θαη ηάζε γξακκήο 750V DC. 

7 χζηεκα Βνεζεηηθήο Ζιεθηξηθήο Ηζρχνο (APSE) 

 Αξηζκφο ζηαηηθψλ κεηαηξνπέσλ APSE 

 ρέδηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο παξνρήο βνεζεηηθήο ηζρχνο 
APSE, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηνηρηψλ ζπζζσξεπηψλ 

 Αλάιπζε θνξηίνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο βνεζεηηθήο ηζρχνο ζε 
θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη ζε ιεηηνπξγία ρσξίο ηελ ηάζε έιμεο. 

 Πεξηγξαθή εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο εηζφδνπ ξεχκαηνο.  

 ρέδην δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο APSE.  

8 πζηήκαηα Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Ορήκαηνο 

 Πεξηγξαθή, θχξηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

 Γηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Πεξηγξαθή εθεδξεηψλ ζπζηήκαηνο (αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο, 
εθεδξηθνί ειεγθηέο, νδεχζεηο θαισδηψζεσλ, αλεμάξηεηε θαισδίσζε 
ζε νξηζκέλα ζπζηήκαηα φπσο έιμε, πέδε, ζχξεο, βξφγρνο 
αζθαιείαο) 

 Πξνηεηλφκελεο γξακκέο ηνπ δηαχινπ επηθνηλσλίαο νρήκαηνο θαη ηα 
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ζηνηρεία πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ.  

 Πεξηγξαθή ηεο ηθαλφηεηαο επηδφζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ νρήκαηνο 
θαηά ηελ ππνβαζκηζκέλε (back up) ιεηηνπξγία. 

9 Βάξνο  

 Καζνξηζκφο ηνπ κέγηζηνπ βάξνπο ηνπ νρήκαηνο φπσο θαη ηνπ 
ζηαηηθνχ θνξηίνπ ηξνρνχ γηα θάζε ηξνρφ ζε κνλφ φρεκα θαη ζε φιεο 
ηηο ζπλζήθεο θνξηίνπ απφ AW0 έσο AW4. 

10 Δζσηεξηθφο ζφξπβνο – Γηακέξηζκα επηβαηψλ – ηαηηθφ 

 Καζνξηζκφο ησλ αλψηαησλ επηπέδσλ εζσηεξηθνχ ζνξχβνπ (ζην 
δηακέξηζκα επηβαηψλ) πνπ ζα εθιχνληαη απφ ην φρεκα – ζε ζηαηηθέο 
ζπλζήθεο 

11 Δζσηεξηθφο ζφξπβνο – Γηακέξηζκα επηβαηψλ – 60km/h 

 Καζνξηζκφο ησλ αλψηαησλ επηπέδσλ εζσηεξηθνχ ζνξχβνπ (ζην 
δηακέξηζκα επηβαηψλ) πνπ ζα εθιχνληαη απφ ην φρεκα – ζε 
ζπλζήθεο θίλεζεο κε 60 Km/h 

12 Δμσηεξηθφο ζφξπβνο – ηαηηθφ 

 Καζνξηζκφο ησλ αλψηαησλ επηπέδσλ εμσηεξηθνχ ζνξχβνπ πνπ ζα 
εθιχνληαη απφ ην φρεκα – ζε ζηαηηθέο ζπλζήθεο  

13 Δμσηεξηθφο ζφξπβνο – 60km/h 

 Καζνξηζκφο ησλ αλψηαησλ επηπέδσλ εμσηεξηθνχ ζνξχβνπ πνπ ζα 
εθιχνληαη απφ ην φρεκα – ζε ζπλζήθεο θίλεζεο κε 60 Km/h 

14 Δζσηεξηθφο ζφξπβνο – Κακπίλα νδεγνχ – 60km/h 

 Καζνξηζκφο ησλ αλψηαησλ επηπέδσλ εζσηεξηθνχ ζνξχβνπ (ζηελ 
θακπίλα νδεγνχ) πνπ ζα εθιχνληαη απφ ην φρεκα – ζε ζπλζήθεο 
θίλεζεο κε 60 Km/h 

15 Αμηνπηζηία – Γήισζε MDBF1 θαη MDBF2  

 Πξνζδηνξηζκφο ηηκψλ αμηνπηζηίαο MDBF1  

Οη θάησζη αζηνρίεο ζα ιεθζνχλ ππφςε: 

(i) Απψιεηα ελδνεπηθνηλσλίαο κεηαμχ ρψξνπ επηβαηψλ – θακπίλαο 
νδεγνχ  

(ii) Αζηνρία Παληνγξάθνπ 

(iii) Απψιεηα έιμεο πνπ νδεγεί ζηε ξπκνχιθεζε ηνπ νρήκαηνο 

(iv) Απψιεηα ηνπ κνρινχ πνξείαο – πέδεο (master controller) 

(v) Πιήξεο αζηνρία ηνπ ζπζηήκαηνο θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ  

(vi) Πιήξεο αζηνρία ηεο ιεηηνπξγίαο TCMS 

(vii) Αζηνρία ηεο επαγξχπλεζεο νδεγνχ (dead man) 

(viii) Αδπλακία θιεηζίκαηνο ζχξαο 

  Πξνζδηνξηζκφο ηηκψλ αμηνπηζηίαο MDBF2. 

Οη θάησζη αζηνρίεο ζα ιεθζνχλ ππφςε: 
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(i) Αζηνρία πνπ πξνθαιεί θαζπζηέξεζε ηεζζάξσλ ή παξαπάλσ 
ιεπηψλ ζηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο ζην ηέινο ηεο 
δηαδξνκήο ή θαηά ηελ αλαρψξεζε απφ ην ακαμνζηάζην. 

(ii) Αζηνρία ζην HVAC ζην ρψξν επηβαηψλ πνπ πξνθαιεί 
απψιεηα επηδφζεσλ ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ 50% 

(iii) Αζηνρία ζην HVAC ζηε θακπίλα νδεγνχ 

(iv) Αζηνρία πνπ απαηηεί απνκφλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ 
ζπξψλ απφ ηελ ίδηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. 

(v) Αζηνρία ηνπ πζηήκαηνο Πξνζδηνξηζκνχ ζέζεσο ηνπ 
Ορήκαηνο (VPS) 

 

16 Γηαζεζηκφηεηα ηφινπ 

 Πξνζδηνξηζκφο δηαζεζηκφηεηαο ζηφινπ 

17 πληεξεζηκφηεηα - Γεληθά  

 Σν ζχλνιν ησλ σξψλ εξγαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε γηα θάζε φρεκα ζε πεξίνδν δχν εηψλ. 

 Παξνπζίαζε ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο  

 Παξνπζίαζε ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο  

 Πεξηγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ζπκβαηφηεηαο κε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο 
ζπληήξεζεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο θαη 
ηηο αληίζηνηρεο κεζφδνπο επίηεπμεο ζπκβαηφηεηαο εθ’ φζνλ 
απαηηείηαη. 

18 πληεξεζηκφηεηα Τπνζπζηεκάησλ 

 Αλαθνξά ζηνλ Μέζν ρξφλνο επηζθεπήο θάζε ελφο εθ ησλ παξαθάησ 
έμη ζπζηεκάησλ απφ βιάβεο πνπ ζέηνπλ ην φρεκα εθηφο εκπνξηθήο 
ιεηηνπξγίαο: 

 Φνξεία,  

 χζηεκα Θπξψλ,  

 χζηεκα HVAC, 

 Δμνπιηζκφο Ηιεθηξηθήο, Μεραληθήο θαη Μαγλεηηθήο Πέδεο,  

 Κηλεηήξαο θαη Αληηζηξνθέαο Έιμεο,  

 χζηεκα Παξνρήο Βνεζεηηθήο Ηιεθηξηθήο Ιζρχνο 

ηελ ζπλέρεηα λα ζπλαρζεί θαη ππνβιεζεί κία ηηκή γηα ηνλ κέζν φξν 
ησλ παξαπάλσ έμη αλσηέξσ ππνζπζηεκάησλ θαη απηφο ζα 
αμηνινγεζεί κε βάζε ην ζρεηηθφ θξηηήξην. 

19 πληεξεζηκφηεηα – Δλέξγεηεο Δπηζθεπψλ  

 Μέζνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αιιαγή ησλ επίζσηξσλ ηξνρψλ 
νιφθιεξνπ ηνπ νρήκαηνο, δει. ζην πιήξεο φρεκα. 

 Μέζνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αιιαγή παξαζχξσλ νιφθιεξνπ 
ηνπ νρήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιεμηαλέκησλ, δει. ζην 
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πιήξεο φρεκα. 

 Μέζνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ 
κπξνζηηλψλ θαη πιεπξηθψλ εμσηεξηθψλ πιαηζίσλ ηεο θακπίλαο ηνπ 
νδεγνχ (κία θακπίλα) 

 Λεπηνκεξήο αλαθνξά ηεο δηαδηθαζίαο επηζθεπήο ησλ πιεπξηθψλ 
πιαηζίσλ ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ηνπ νρήκαηνο. 

20 Δπηβαηηθή Ηθαλφηεηα  

 Καζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ επηβαηψλ πνπ ζα κεηαθέξεη ην φρεκα, 
ζπλνδεπφκελνο απφ φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ππνινγηζκνχο. 

 
 
 

13.3 Δπηζεκάλζεηο ζρεηηθέο κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά. 
 
 Η αμηνιφγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο δελ ζπλεπάγεηαη απνδνρή φξσλ πνπ 

αληηζηξαηεχνληαη απαηηήζεηο ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ή βαζηθψλ θαλφλσλ 
έληερλεο θαη αζθαινχο θαηαζθεπήο. πλεπψο, θαηά ην ζηάδην εθπφλεζεο ηεο 
Μειέηεο θαη πινπνίεζεο ηεο Πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζαξκφζεη 
ηνπο φξνπο απηνχο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο ΑΜ, 

ρσξίο αχμεζε ηνπ Συνολικού Καη’ Απνθνπή Σηκήκαηνο. 
 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο έρεη πξνηείλεη βειηηψζεηο ζηελ Σερληθή ηνπ 

Πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ηεο ΑΜ, νθείιεη λα ηηο αθνινπζεί 
θαηά ην ζηάδην εθπφλεζεο ηεο Μειέηεο θαη πινπνίεζεο ηεο Πξνκήζεηαο ρσξίο 

αχμεζε ηνπ Συνολικού Καη’ Απνθνπή Σηκήκαηνο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

14.1 Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνθιεηζκνχ 
ζηνλ Τπνθάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

 
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 
ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 
παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 
 
Δπίζεο ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ζε μερσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή 
pdf ζπκπιεξσκέλν ην «Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ην νπνίν ζα 
πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ δηαγσληδφκελν (ζε 
πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ), ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ζε πεξίπησζε 
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
ζεσξείηαη αλππφζηαηε. 
 
ην «Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ν 
Πίλαθαο Πξνζθνξάο Αλαδφρνπ, ν Πίλαθαο κε ηελ ηηκή κνλάδνο νρήκαηνο Σξακ 
θαζψο θαη ν ζπλεκκέλνο Πίλαθαο Κφζηνπο Αληαιιαθηηθψλ θαη Δμνπιηζκνχ. 
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Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ 
εληχπνπ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν. 
 

Οπνηαδήπνηε δηφξζσζε, δηαγξαθή, παξαπνκπή ή γεληθά αιινίσζε ηνπ 

θεηκέλνπ ηνπ Δληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ή θαη δηαηχπσζε 

ζρνιίσλ ή αηξέζεσλ ή φξσλ ζε απηφ, ζα ζεσξεζνχλ σο επηθπιάμεηο επί 

ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ απφξξηςε ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ πνπ ηηο δηαηππψλεη. ε 

πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο 

ηηκήο ζην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ππεξηζρχεη ε νιφγξαθε 

αλαγξαθή. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε ζθαικάησλ ζηηο αξηζκεηηθέο 

πξάμεηο ηνπ Σηκνινγίνπ Αληαιιαθηηθψλ θαη Δμνπιηζκνχ, ε Δπηηξνπή ζα 

πξνβεί ζε δηφξζσζε απηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαθέξεη ην 

δηνξζσκέλν άζξνηζκα ζηνλ Πίλαθα Πξνζθνξάο Αλαδφρνπ. 

 

Δπίζεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ζα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΑΜ γηα ην Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο, ζα 

απνξξίπηνληαη. 
 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ζην πλνιηθφ Καη’ Απνθνπή Σίκεκα ν ΦΠΑ, ν 

νπνίνο βαξχλεη ηελ ΑΜ. Σν πλνιηθφ Καη’ Απνθνπή Σίκεκα ζα 

εθθξάδεηαη ζε ΔΤΡΩ. 

 

14.2 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηξηαθφζηεο 

εμήληα (360) εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ 

αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο κηθξφηεξε ηεο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο, ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

14.3 Δπηζεκαίλεηαη φηη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο πξνζθνξέο ή πξνζθνξέο γηα 

κέξνο ηεο Πξνκήζεηαο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΦΑΔΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

15.1 Γεληθά 

 
Ο Γηαγσληζκφο δηεμάγεηαη απφ Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο 
ΑΜ. Η Δπηηξνπή ζα έρεη ηελ επζχλε δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κέρξη ην 
ζηάδην ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 
 
Γηα ηελ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε θαη 
βαζκνιφγεζε ηεο θάζε πξνζθνξάο κε βάζε ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία 
πνπ ζα ππνβάινπλ νη Γηαγσληδφκελνη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 
 
Η αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξηα 
πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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15.2 Φάζεηο Γηαγσληζκνχ 
 
Η δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ ρσξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο δχν (2) θάζεηο: 
 

15.2.1 1
ε 
Φάζε: Έιεγρνο ησλ Σππηθψλ Πξνζφλησλ θαη Ννκηκνπνηεηηθψλ ηνηρείσλ, 

έιεγρνο ησλ Οπζηαζηηθψλ Πξνζφλησλ θαη Αμηνιφγεζε Σερληθψλ Πξνζθνξψλ 
ησλ Γηαγσληδνκέλσλ. 

 
Η  ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ 
νξίδεηαη ζην άξζξν 8.3 ηεο παξνχζεο, µέζσ ηεο αξκφδηαο πηζηνπνηεκέλεο ζην 
ζχζηεκα Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ. 
 
Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (Τπν)θαθέισλ 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην 
δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 
 
Καηφπηλ, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηα ππνβιεζέληα 
δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε Γηαγσληδφκελν θαη απνθαζίδεη εάλ πιεξνχληαη νη 
ηεζέληεο φξνη ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο. 
 
ηελ 1

ε
 θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ, απνθιείνληαη φζνη Γηαγσληδφκελνη δελ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. Οη θάθεινη ηεο 
Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο παξακέλνπλ θιεηζηνί. 

 
Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ειέγρνπ ησλ Τπνθαθέισλ ‘‘Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 
Σερληθή Πξνζθνξά’’, ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη ηελ επρέξεηα λα 
δεηήζεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, δηεπθξηλίζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο επί 
ησλ ππνβιεζέλησλ θαη κφλν ζηνηρείσλ. 
 
Γηαγσληδφκελνη πνπ ζα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειιηπή 
ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα δεηήζεη ζπκπιεξψζεηο-
δηεπθξηλίζεηο εληφο εχινγνπ ρξφλνπ θαη δελ ζα δνζνχλ ή ζα δνζνχλ ειιηπείο 
απνθιείνληαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 2

ε
 θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

ηελ 1
ε
 θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ, απνθιείνληαη φζνη Γηαγσληδφκελνη: 

 
α) δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 11. 

β) δελ δηαζέηνπλ ηε ρξεκαηνιεπηηθή θαη νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ηνπ άξζξνπ 
12 παξ. 1 ηεο παξνχζαο. 

γ) δελ δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία (κε βάζε πηζηνπνηεηηθά ή 
βεβαηψζεηο) αλάινγε κε απηή ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 2 ηεο παξνχζαο. 

δ) δελ ππνβάιινπλ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 
παξ. 3 ηεο παξνχζαο. 

ε) απνξξίθζεθαλ βάζεη ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο – βαζκνιφγεζεο ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16. 

 
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ Τπνθαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ε Δπηηξνπή 
ζπληάζζεη Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ηεο 1

εο
 Φάζεο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη 
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πνίνη γίλνληαη απνδεθηνί ζηελ επφκελε θάζε θαη πνίνη αηηηνινγεκέλα 
απνθιείνληαη. Οη Γηαγσληδφκελνη ελεκεξψλνληαη γηα ην πξαθηηθφ απηφ κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ. Καηά ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο ρσξνχλ 
αληηξξήζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 15.4 παξαθάησ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ αληηξξήζεηο, ε Δπηηξνπή ζα εηζεγεζεί ζην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Α.Μ. ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ αληηξξήζεσλ θαη 
ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 1εο θάζεο θαη εθείλν απνθαζίδεη 
ζρεηηθά. Η απφθαζε ηνπ Γ.. ζα γλσζηνπνηεζεί ειεθηξνληθά ζηνπο 
Γηαγσληδφκελνπο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζνχλ αληηξξήζεηο ηφηε ην πξαθηηθφ ηεο 
επηηξνπήο δηαγσληζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 1εο θάζεο 
θαζίζηαηαη νξηζηηθφ. 
 
Οη Γηαγσληδφκελνη πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 1εο θάζεο ζα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 2ε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ 
δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ. 

 
15.2.2 2

ε
 Φάζε: Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη πλνιηθή Αμηνιφγεζε 

 

Οη ειεθηξνληθνί Τπνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά µέζσ ηεο αξκφδηαο πηζηνπνηεκέλεο ζην 

ζχζηεκα Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 

γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ 

απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Οκνίσο, 

κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ Τπνθαθέισλ «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά», νη δηαγσληδφκελνη ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ 

ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
 
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
πξνρσξεί ζηε ζπλνιηθή Αμηνιφγεζε κε βάζε ηε βαζκνινγία ηεο Σερληθήο θαη 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο (άξζξν 17 ηεο παξνχζαο) θαη ζπληάζζεη 
ηειηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο κε ηηο πξφζθνξέο θαη’ αχμνπζα πξφνδν απφ ηε 
ρακειφηεξε πξνο ηεο πςειφηεξε. Οη Γηαγσληδφκελνη ελεκεξψλνληαη γηα ην 
πξαθηηθφ απηφ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ. Καηά ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο 
Δπηηξνπήο ρσξνχλ αληηξξήζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 15.4 
παξαθάησ. 
 

Αλ δελ ππάξμνπλ αληηξξήζεηο επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 2
εο

 Φάζεο ή 

κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ηπρφλ αληηξξήζεσλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ απφ 

ην Γ.. ηεο ΑΜ, ε ΑΜ θαιεί ηνλ πξνζθέξνληα ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά λα θαηαζέζεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 20 ηεο παξνχζεο. 
 

15.3 Καηαθχξσζε Γηαγσληζκνχ 

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, 
ζπληάζζεη ην ηειηθφ Πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο 
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θαη εάλ ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, εηζεγείηαη ζην Γ. ηεο ΑΜ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ 
ζηνλ πξνζθέξνληα ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. 

Η αλσηέξσ απφθαζε θαηαθχξσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά θαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 2

ε
 Φάζε 

ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 

15.4 Αληηξξήζεηο Γηαγσληζκνχ 

Δπί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη Γηαγσληδφκελνη 
κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αληηξξήζεηο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο ηνπ αληίζηνηρνπ απνηειέζκαηνο ηεο θάζε θάζεο. Οη 
αληηξξήζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο, κε επηζηνιή πνπ απεπζχλνπλ νη 
Γηαγσληδφκελνη πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ε 
νπνία θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο ΑΜ. Οη 
αληηξξήζεηο απηέο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ππνρξεσηηθά επαξθή αηηηνιφγεζε ησλ 
πξνβαιινκέλσλ ηζρπξηζκψλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζή ηνπο. Οη 
αληηξξήζεηο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 
θάζε θαη φρη ζε ζέκαηα πνπ θξίζεθαλ ζε πξνγελέζηεξε θάζε. Δπί ησλ 
αληηξξήζεσλ απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΜ κεηά απφ εηζήγεζε 
ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Δπί ησλ Απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ δελ ρσξεί 
ππνβνιή πεξαηηέξσ αληηξξήζεσλ. Η Δπηηξνπή δελ πξνρσξεί ζε επφκελε 
θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ παξά κφλν εθφζνλ έρνπλ θξηζεί απφ ην Γ.. ηεο ΑΜ νη 
ηπρφλ ππνβιεζείζεο αληηξξήζεηο. 

 
 

Άξζξν 16  ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

16.1 Η Σερληθή Αμηνιφγεζε θαη Βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ επί ησλ Κξηηεξίσλ ηνπ 
Πίλαθα Α πνπ αθνινπζεί. Κάζε θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηνπ 
άξζξνπ 13, νη νπνίεο ζα έρνπλ ίζε βαξχηεηα. 
 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α Κξηηήξηα Βάξνο 

Κξηηεξίνπ 

Min Max 

1 Ακάμσκα Ορήκαηνο 

  

5% 60 100 

2 Φνξεία 

 

5% 60 100 

3 χζηεκα Θπξψλ 

 

5% 60 100 

4 χζηεκα HVAC 

 

5% 60 100 
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5 χζηεκα Ζιεθηξηθήο, Μεραληθήο θαη 

Μαγλεηηθήο Πέδεο 

 

5% 60 100 

6 χζηεκα Έιμεο 

 

5% 60 100 

7 χζηεκα Βνεζεηηθήο Ζιεθηξηθήο Ηζρχνο 

(APSE) 

 

5% 60 100 

8 πζηήκαηα Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο 

Ορήκαηνο 

 

5% 60 100 

9 Βάξνο  

 

5% 60 100 

10 Δζσηεξηθφο ζφξπβνο – Γηακέξηζκα 

επηβαηψλ – ηαηηθφ 

 

5% 60 100 

11 Δζσηεξηθφο ζφξπβνο – Γηακέξηζκα 

επηβαηψλ – 60km/h 

 

5% 60 100 

12 Δμσηεξηθφο ζφξπβνο – ηαηηθφ 

 

5% 60 100 

13 Δμσηεξηθφο ζφξπβνο – 60km/h 

 

5% 60 100 

14 Δζσηεξηθφο ζφξπβνο – Κακπίλα νδεγνχ 

– 60km/h 

 

5% 60 100 

15 Αμηνπηζηία – Γήισζε MDBF1 θαη MDBF2  

 

5% 60 100 

16 Γηαζεζηκφηεηα ηφινπ 

 

5% 60 100 

17 πληεξεζηκφηεηα - Γεληθά  

 

5% 60 100 

18 πληεξεζηκφηεηα Τπνζπζηεκάησλ 

 

5% 60 100 

19 πληεξεζηκφηεηα – Δλέξγεηεο 

Δπηζθεπψλ  

5% 60 100 
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20 Δπηβαηηθή Ηθαλφηεηα  

 

5% 60 100 

 ΤΝΟΛΟ 100%   

 
Η πλνιηθή Βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΣΒ) είλαη ην άζξνηζκα 
εθάζηεο Βαζκνινγίαο Κξηηεξίνπ πνιιαπιαζηαζκέλεο κε ηελ αληίζηνηρε 
βαξχηεηά ηνπ. Η βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν 
ηεο βαζκνινγίαο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ. 
 
εκεηψλεηαη φηη ε πλνιηθή Βαζκνινγία, ε βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ θαη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζα ζηξνγγπινπνηνχληαη ζην πξψην δεθαδηθφ 
ςεθίν. 
 

Σερληθέο Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ έζησ θαη ζε έλα Κξηηήξην 

Βαζκνινγία κηθξφηεξε ηεο Διάρηζηεο Βαζκνινγίαο (φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζε θάζε Κξηηήξην), απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζίαο. 
 

16.2 Δπεμήγεζε Σξφπνπ Βαζκνιφγεζεο αλά Κξηηήξην: 
 

16.2.1 Κξηηήξηα Νν 1-8 : Τπνζπζηήκαηα Ορεκάησλ  
 
Σα θξηηήξηα Νν 1-8 αληηζηνηρνχλ ην θαζέλα ζε έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ή 
ππνζχζηεκα ησλ νρεκάησλ, ην νπνίν θαη αμηνινγείηαη ηερληθά. Κάζε θξηηήξην 
δχλαηαη λα ιάβεη βαζκνινγία κεηαμχ ηεο κέγηζηεο (100) θαη ηεο ειάρηζηεο (60). 
Η βαζκνινγία ζα εμαρζεί απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαθεξφκελσλ απαηηήζεσλ 
γηα θάζε θξηηήξην.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη: 
(α) ζνλ αθνξά ην ακάμσκα, ηα νρήκαηα πιήξνπο ρακεινχ δαπέδνπ (δει. 

ρσξίο ζθαιηά ή ξάκπεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο) ζα ιάβνπλ θαιχηεξε 
βαζκνινγία. 

(β) ζνλ αθνξά ην ζχζηεκα έιμεο, νη αεξφςπθηνη θηλεηήξεο ζα ιάβνπλ 
θαιχηεξε βαζκνινγία απφ άιιεο κεζφδνπο ςχμεο.    

  
Γηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ή 
παξέρνπλ ιαλζαζκέλα ζηνηρεία ή ππεξβνιηθέο, κε ξεαιηζηηθέο θαη ηαπηφρξνλα 
αηεθκεξίσηεο πιεξνθνξίεο, ζα ιάβνπλ βαζκνινγία θάησ ηεο ειάρηζηεο(60). 

 

16.2.2 Κξηηήξην Νν 9 : Βάξνο  
 
Σν θξηηήξην Νν 9 αλαθέξεηαη ζην βάξνο ηνπ νρήκαηνο φπσο νξίδεηαη ζην 
θεθάιαην 3 ηεο Πξνδηαγξαθήο Δπηδφζεσλ. Ο Γηαγσληδφκελνο ζα νξίζεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ ην θαζαξφ απφβαξν ηνπ νρήκαηνο (θνξηίν AW0). Ο 
Γηαγσληδφκελνο κε ην κηθξφηεξν βάξνο νρήκαηνο ζα ιάβεη ηελ κέγηζηε 
βαζκνινγία (100) θαη ν Γηαγσληδφκελνο κε ην κεγαιχηεξν βάξνο νρήκαηνο ζα 
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ιάβεη ηελ ειάρηζηε βαζκνινγία (60). ινη νη ππφινηπνη ζα βαζκνινγεζνχλ 
αλαινγηθά κεηαμχ ηεο κέγηζηεο θαη ηεο ειάρηζηεο βαζκνινγίαο. 

 
16.2.3 Κξηηήξηα Νν 10-14 : Θφξπβνο  

 
Κάζε θξηηήξην δχλαηαη λα ιάβεη κέγηζηε βαζκνινγία (100) θαη ειάρηζηε (60).  
 
Ο Γηαγσληδφκελνο πνπ ζα πξνζθέξεη ηα ρακειφηεξα φξηα ζα ιάβεη ηελ κέγηζηε 
βαζκνινγία (100), ν Γηαγσληδφκελνο πνπ ζα πξνζθέξεη ηα κέγηζηα φξηα πνπ 
ηίζεληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζα ιάβεη ηελ ειάρηζηε βαζκνινγία (60) θαη 
φινη νη ππφινηπνη ζα βαζκνινγεζνχλ αλαινγηθά κεηαμχ ηεο κέγηζηεο θαη ηεο 
ειάρηζηεο βαζκνινγίαο. 
 
Οη Γηαγσληδφκελνη πνπ ζα πξνζθέξνπλ φξηα ζνξχβνπ εθηφο ησλ νξίσλ πνπ 
ηίζεληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζα ιάβνπλ βαζκνινγία θάησ ηεο 
ειάρηζηεο (60). 

 

16.2.4 Κξηηήξην Νν 15 : Αμηνπηζηία  
 
Σν θξηηήξην Νν 15 πεξηιακβάλεη 2 απαηηήζεηο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην 
θεθάιαην 14 ηεο Πξνδηαγξαθήο Δπηδφζεσλ (γηα MDBF1 θαη MDBF2). Κάζε 
απαίηεζε δχλαηαη λα ιάβεη κέγηζηε βαζκνινγία (100) θαη ειάρηζηε (60). Η 
ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ εμάγεηαη απφ ηνλ κέζν φξν ησλ δχν ηηκψλ. 
 
Ο Γηαγσληδφκελνο κε ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά Αμηνπηζηίαο, δειαδή κε ηελ 
κεγαιχηεξε ηηκή γηα ηνλ κέζν φξν ησλ MDBF1 θαη MDBF2 ζα ιάβεη ηε κέγηζηε 
βαζκνινγία. Ο Γηαγσληδφκελνο πνπ ζα πξνζθέξεη ηα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά 
Αμηνπηζηίαο πνπ ηίζεληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζα ιάβεη ηελ ειάρηζηε 
βαζκνινγία θαη νη ππφινηπνη Γηαγσληδφκελνη ζα βαζκνινγεζνχλ αλαινγηθά 
κεηαμχ ηεο κέγηζηεο θαη ηεο ειάρηζηεο βαζκνινγίαο. 
 
Οη Γηαγσληδφκελνη πνπ ζα πξνζθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά Αμηνπηζηίαο εθηφο ησλ 
νξίσλ πνπ ηίζεληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζα ιάβνπλ βαζκνινγία θάησ 
ηεο ειάρηζηεο (60). 

 

16.2.5 Κξηηήξην Νν 16 : Γηαζεζηκφηεηα ηφινπ  
 
Σν θξηηήξην Νν 16 αλαθέξεηαη ζηελ Γηαζεζηκφηεηα ηφινπ φπσο απηή νξίδεηαη 
ζην Κεθάιαην 14 ηεο Πξνδηαγξαθήο Δπηδφζεσλ. 
 
Ο Γηαγσληδφκελνο κε ηελ κεγαιχηεξε Γηαζεζηκφηεηα ηφινπ ζα ιάβεη ηε 
κέγηζηε βαζκνινγία (100), ν Γηαγσληδφκελνο πνπ ζα πξνζθέξεη Γηαζεζηκφηεηα 
ηφινπ ίζε κε ηελ απαίηεζε πνπ ηίζεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζα ιάβεη 
ηε κηθξφηεξε βαζκνινγία (60) θαη νη ππφινηπνη Γηαγσληδφκελνη ζα 
βαζκνινγεζνχλ αλαινγηθά κεηαμχ ηεο κέγηζηεο θαη ηεο ειάρηζηεο βαζκνινγίαο. 
 
Γηαγσληδφκελνη πνπ ζα πξνζθέξνπλ πνζνζηφ Γηαζεζηκφηεηαο κηθξφηεξν απφ 
ην απαηηνχκελν ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζα ιάβνπλ βαζκνινγία θάησ ηεο 
ειάρηζηεο (60). 

 

16.2.6 Κξηηήξηα Νν 17-19 : πληεξεζηκφηεηα  
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Σν θξηηήξην Νν 17 αθνξά ηελ ζπληήξεζε γεληθά, ην θξηηήξην 18 αθνξά ηνλ 
κέζν ρξφλν επηζθεπήο έμη ζεκαληηθψλ ππνζπζηεκάησλ απφ βιάβεο πνπ 
ζέηνπλ ην φρεκα εθηφο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ην θξηηήξην 19 αθνξά ηνλ 
κέζν ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηξείο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο 
ζπληήξεζεο/επηζθεπψλ. Κάζε θξηηήξην δχλαηαη λα ιάβεη κέγηζηε βαζκνινγία 
(100) θαη ειάρηζηε (60).  
 
Δηδηθά, ν ρξφλνο ζπληήξεζεο πνπ ζα δεισζεί θαη ζα αμηνινγεζεί γηα ην 
θξηηήξην 18 ζα ζπλάγεηαη σο έλαο αξηζκφο απφ ην κέζν φξν ησλ επί κέξνπο 
ρξφλσλ γηα ηα έμη επί κέξνπο ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη. 

  Ο Γηαγσληδφκελνο κε ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά πληεξεζηκφηεηαο, δειαδή 
κε ηελ κηθξφηεξε ηηκή γηα ηνλ ζπλνιηθφ Μέζν φξν ησλ Μέζσλ Υξφλσλ γηα 
Δπηζθεπή ησλ έμη ζπζηεκάησλ ζα ιάβεη ηε κέγηζηε βαζκνινγία θαη ν 
Γηαγσληδφκελνο κε ηα ππνδεέζηεξα ραξαθηεξηζηηθά πληεξεζηκφηεηαο, δειαδή 
κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή γηα ηνλ ζπλνιηθφ Μέζν φξν ησλ Μέζσλ Υξφλσλ γηα 
Δπηζθεπή ησλ έμη ζπζηεκάησλ ζα ιάβεη ηελ ειάρηζηε θαη νη ππφινηπνη 
Γηαγσληδφκελνη ζα βαζκνινγεζνχλ αλαινγηθά κεηαμχ ηεο κέγηζηεο θαη 
ειάρηζηεο βαζκνινγίαο. 

 
 

16.2.7 Κξηηήξην Νν 20 : Δπηβαηηθή Ηθαλφηεηα 
 
Σν θξηηήξην Νν 20 αλαθέξεηαη ζηελ επηβαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νρήκαηνο. Ο 
Γηαγσληδφκελνο κε ηελ κεγαιχηεξε Δπηβαηηθή Ιθαλφηεηα ζα ιάβεη ηε κέγηζηε 
βαζκνινγία (100) θαη ν Γηαγσληδφκελνο πνπ ζα πξνζθέξεη Δπηβαηηθή 
Ιθαλφηεηα ίζε κε ηελ απαίηεζε πνπ ηίζεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζα 
ιάβεη ηε κηθξφηεξε βαζκνινγία (60). Οη ππφινηπνη Γηαγσληδφκελνη ζα 
βαζκνινγεζνχλ αλαινγηθά κεηαμχ ηεο κέγηζηεο θαη ηεο ειάρηζηεο βαζκνινγίαο. 
 
Γηαγσληδφκελνη πνπ ζα πξνζθέξνπλ Δπηβαηηθή Ιθαλφηεηα κηθξφηεξε απφ ηελ 
απαηηνχκελε ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζα ιάβνπλ βαζκνινγία θάησ ηεο 
ειάρηζηεο (60). 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ 
παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν (ι), ηεο ηηκήο πξνζθνξάο (νηθνλνκηθήο) πξνο 
ηελ βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, δειαδή:  

 

ι =   Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά    

 πλνιηθή Βαζκνινγία (ΣΒ) ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 
 
φπνπ:  

 πλνιηθή βαζκνινγία (ΣΒ) ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο είλαη ην 
άζξνηζκα εθάζηεο βαζκνινγίαο Κξηηεξίνπ 
πνιιαπιαζηαδφκελεο κε ηελ αληίζηνηρε βαξχηεηά ηνπ. 

 
 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά είλαη ην πλνιηθφ Καη’ Απνθνπή Σίκεκα 

(ΚΑΣ 1 + ΚΑΣ 2) ηνπ Πίλαθα Πξνζθνξάο Αλαδφρνπ πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
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Ο Γηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 ΔΠΗΚΛΖΖ ΠΟΡΩΝ ΣΡΗΣΩΝ 
 

Οη Γηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα επηθαινχληαη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/ θαη ηερληθήο ή/ θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΚ, αλεμάξηεηα απφ 
ηελ λνκηθή θχζε ησλ πθηζηακέλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ελ ιφγσ 
θνξέσλ.  
 
ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη ε επίθιεζε πφξσλ ηξίησλ λα είλαη δηαζέζηκε 
απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ Γηαγσληδφκελνο είλαη θνηλνπξαμία/ έλσζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, ε επίθιεζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν κέινο ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ, λα ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηνλ ξφιν ηνπ κέινπο ηνπ 
Γηαγσληδνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ. Η επίθιεζε ζα 
αθνξά κφλν ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ Πξνκήζεηα 
ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο πνπ δειψλεη φηη αλαιακβάλεη ην 
κέινο απηφ, δηαθνξεηηθά ε επίθιεζε απηή δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε.  
 
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ δέζκεπζε ησλ άιισλ θνξέσλ λα 
ζέζνπλ ζηελ δηάζεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ, ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. 
 
Δηδηθφηεξα: 
 
ηνλ (Τπν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά» ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ε πιήξεο λνκηκνπνίεζε ησλ θνξέσλ 
απηψλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 11.1.2 ηεο Γηαθήξπμεο, φπσο 
πξνβιέπεηαη γηα ηνπο Γηαγσληδφκελνπο. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ φξσλ 
ηνπ άξζξνπ 11.1.2, δειαδή εάλ δελ ππνβιεζεί ε λνκηκνπνίεζε ησλ θνξέσλ, 
δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε επίθιεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, ηερληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 
 
Δπίζεο, ζηνλ (Τπν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 
Σερληθή Πξνζθνξά» ζα πεξηιεθζεί απφθαζε ηνπ Γ.. ή ηνπ αξκφδηνπ 
θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ ηνπ θνξέα, φπσο απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 
11.1.3 γηα ηνπο Γηαγσληδφκελνπο, κε ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ε παξνρή πξνο 
ηνλ Γηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 
ηθαλφηεηαο (εκπεηξία) ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Η ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη 
λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα εμεηδηθεχεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα 
είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ χκβαζε ζε ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηφλ ζηε ΑΜ λα 
πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε θαη λα εθηηκήζεη ηελ ζεκαζία ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ 
θαηά ην ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη λα δηαπηζηψζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο δέζκεπζεο.  
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ηε απφθαζε απηή, ν θνξέαο ζα δεζκεχεηαη ξεηά λα δηαζέζεη ζηνλ 
Γηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο γηα ηε χκβαζε σο θαη φηη ζα 
επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν κε ηνλ Γηαγσληδφκελν έλαληη ηεο ΑΜ 
γηα ηνπο πφξνπο απηνχο. 
 
Δπίζεο, ζηνλ (Τπν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 
Σερληθή Πξνζθνξά» ζα πεξηιεθζεί απνδεηθηηθφ ηεο φπνηαο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ θαη ηνπ θνξέα. 
 
Σα σο άλσ ζα ππνβιεζνχλ θαη γηα θάζε άιινλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν ζα θάλνπλ 
ρξήζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/ θαη ηερληθήο ή/ θαη επαγγεικαηηθήο 
ηθαλφηεηαο έζησ θαη αλ νη θνξείο απηνί είλαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ ηξίηνπ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζνχλ νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ, ε επίθιεζε δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε. 
 
Δθφζνλ νη θνξείο επηθαινχληαη πφξνπο άιισλ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, νη νπνίνη πφξνη θαιχπηνπλ κέξνο ησλ παξερνκέλσλ απφ ηνπο θνξείο 
πξνο ηνπο Γηαγσληδφκελνπο, αξθεί ε απφδεημε θαη κφλν ηεο δέζκεπζεο ησλ 
πεξαηηέξσ θνξέσλ γηα παξνρή πφξσλ πξνο ηνπο θνξείο θαη δελ απαηηείηαη ε 
πιήξεο λνκηκνπνίεζε ησλ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαζψο θαη 
απφθαζε ηνπ Γ ή ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαηά ηα αλσηέξσ. 
 
ηνλ (Τπν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζα πξέπεη λα 
πεξηιεθζνχλ ζε αληηζηνηρία κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, νη ζπγθεθξηκέλνη 
ρξεκαηννηθνλνκηθνί, ηερληθνί θαη επαγγεικαηηθνί πφξνη ησλ θνξέσλ πνπ 
επηθαιείηαη ν Γηαγσληδφκελνο, πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηε χκβαζε. πγθεθξηκέλα 
ζα ππνβιεζνχλ πιήξε ζηνηρεία απηψλ ησλ πφξσλ, φπσο αθξηβψο 
πξνβιέπεηαη γηα ηνπο Γηαγσληδφκελνπο ζην πξναλαθεξφκελν άξζξν, κε ηελ 
επηζήκαλζε, φηη αθνξνχλ πφξνπο ηξίησλ θνξέσλ. 
 
Οη δειψζεηο θαη ηα έγγξαθα ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη ησλ θνξέσλ πνπ αθνξνχλ 
ηελ επίθιεζε πφξσλ ηξίησλ, ζα απνηειέζνπλ πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο ηεο 
Πξνκήζεηαο. 
 
Ο Γηαγσληδφκελνο δεζκεχεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα δηαζέζεη 
ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, ηερληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο πφξνπο άιισλ 
θνξέσλ πνπ επηθαιέζηεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο. 
 
Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν Γηαγσληδφκελνο αδπλαηεί λα ηεξήζεη ηελ 
παξαπάλσ δέζκεπζε, ηφηε ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 6 
ηεο Γηαθήξπμεο, θαηαπίπηεη πξνο φθεινο ηεο ΑΜ. 
 
ηελ πεξίπησζε απηή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΜ δχλαηαη λα αλαθεξχμεη 
Αλάδνρν ηνλ Γηαγσληδφκελν ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έπεηαη ζηελ θαηάηαμε 
πνπ έρεη ζπληάμεη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 
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ΑΡΘΡΟ 19 ΑΚΤΡΩΖ – ΜΑΣΑΗΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

19.1 Ο Γηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θαη ηελ 
θαηαθχξσζή ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΜ. 
 

19.2 Σν απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα αθπξσζεί, κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΜ, ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
 
α) γηα παξάηππε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία 

επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 
β) εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο 

ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζε βάξνο ηνπ 
πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. 

 
γ) εάλ έιεμε ε ηζρχο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη δελ δνζνχλ νη 

απαηηνχκελεο παξαηάζεηο απφ ηνπο Γηαγσληδνκέλνπο. 
 
δ) ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ θξηζεί νηθνλνκηθά αζχκθνξν ή κε 

ηθαλνπνηεηηθφ. 
 
ε) ν αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε θξηζεί κε ηθαλνπνηεηηθφο. 

 

19.3 Ο Γηαγσληζκφο κπνξεί επίζεο λα καηαησζεί, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο ΑΜ, ηδίσο εάλ: 
 
α) ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ ΑΜ. 
 
β) φηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

καηαίσζε.  

 

19.4 Δάλ δηαπηζησζνχλ ιάζε ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, 
κπνξεί λα αθπξσζεί κεξηθά ε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη, ή λα 
αλακνξθσζεί αλάινγα ην απνηέιεζκα ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 
ΑΜ, ή λα απνθαζηζζεί απφ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε επαλάιεςε ηνπ 
Γηαγσληζκνχ απφ ην ζεκείν πνπ έγηλε ην ιάζνο ή ε παξάιεηςε. 
 

19.5 ε πεξίπησζε αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, φζνη είραλ 
ζπκκεηάζρεη ζε απηφλ, δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε 
ιφγν. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ – ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

 

20.1  Γηαδηθαζία Καηαθχξσζεο 

 
20.1.1 Τπνβνιή Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο - Έιεγρνο 

 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαιείηαη 
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ν πξνζθέξσλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ 
απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, λα ππνβάιιεη 
µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη ζε θάθειν µε ζήκαλζε 
«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
παξφλ άξζξν. ηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 
Σπρφλ δειψζεηο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ 
ππνγξαθήο. 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη ζε έληππε κνξθή εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ. Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε έληππε κνξθή, 
θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ κε Γηαβηβαζηηθή Δπηζηνιή 
ηνπ πξνζθέξνληα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
Καηαθχξσζεο». 
 
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο 
ηνπ πξνζθέξνληνο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε πξαγκαηνπνηείηαη δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο 
κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ 
ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεθαλ. 
 
Η κε έγθπξε ππνβνιή ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ζπληζηά ιφγν 
απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθέξνληα ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά, θήξπμήο ηνπ σο εθπηψηνπ θαη θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο 
Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ΑΜ θαιεί ηνλ επφκελν 
ζε ζεηξά ζην ηειηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα ππνβάιεη ηα 
Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο θαη ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία σο αλσηέξσ. 
 

20.2 Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο 
 
Σα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο πνπ θαιείηαη ν πξνζθέξσλ ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά λα θαηαζέζεη ζηελ ΑΜ πξηλ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο είλαη ηα παξαθάησ: 
 

 Γηθαηνινγεηηθά ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Άξζξνπ 11.2 
 

20.2.1 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 10.1 ζα πξνζθνκίδεηαη απφζπαζκα πνηληθνχ 
κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ ή 
θάζε κέινπο ηνπ (ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο) απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. Δθφζνλ απηφο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν, ηα πνηληθά κεηξψα πξέπεη λα αθνξνχλ: 
 

- ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ (ζε πεξίπησζε νκνξξχζκσλ ή εηεξνξξχζκσλ ή 
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο),  

- ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (ζε πεξίπησζε αλψλπκεο 
εηαηξείαο),  
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- ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ (ζε θάζε άιιε 
πεξίπησζε), 

- θαη επηπιένλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αλ είλαη δηαθνξεηηθφ 
απφ ηα παξαπάλσ. 

 
20.2.2 Γηα ηελ Διιάδα ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 10.2 απνδεηθλχνληαη κε ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά ησλ νηθείσλ Πξσηνδηθείσλ. Απφ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά πξέπεη 
λα πξνθχπηεη φηη : 
 

α) δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη ν Γηαγσληδφκελνο ζε 
πηψρεπζε, 

β) δελ έρεη θαηαηεζεί, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, αίηεζε γηα λα θεξπρζεί ν 
Γηαγσληδφκελνο ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, 

γ) δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα δηνξηζκφ ή αληηθαηάζηαζε εθθαζαξηζηνχ ή 
ζπλεθθαζαξηζηνχ, 

δ) δελ έρεη θαηαρσξεζεί δηθαζηηθή απφθαζε πνπ λα ζέηεη ηνλ Γηαγσληδφκελν 
ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

 
Οη αιινδαπνί Γηαγσληδφκελνη, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ 
10.2 πξέπεη λα ππνβάιινπλ, ηζφηηκν έγγξαθν εθδηδφκελν απφ Γηθαζηηθή ή 
Γηνηθεηηθή Αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν 
θξάηνο δελ εθδίδεη έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε 
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε 
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο 
θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ. 
 

20.2.3 Γηα ηελ πεξίπησζε 10.3 ζα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ θνξέα 
(Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ ή ηνπ αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ) πεξί κε 
δηάπξαμεο παξαπηψκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή. Οη 
Δηαηξείεο, γηα ηηο νπνίεο δελ πθίζηαηαη πεηζαξρηθφο θνξέαο ζα ππνβάιινπλ 
ππεχζπλε δήισζε, φηη δελ ππάξρεη πεηζαξρηθφο θνξέαο θαη φηη δελ έρνπλ 
δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 
 

20.2.4  Γηα ηελ Διιάδα ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 10.4 απνδεηθλχεηαη κε ηε βεβαίσζε κε 
νθεηιήο πνπ εθδίδεηαη απφ ην ΙΚΑ ή ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα. Γηα ηνπο 
αιινδαπνχο Γηαγσληδφκελνπο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ 
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο. 
 

20.2.5  Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 10.5 γηα ηελ Διιάδα απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηεί ην 
απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην πνπ εθδίδνπλ νη αξκφδηεο 
Γ.Ο.Τ. ζεο επηρεηξήζεηο δελ θνξνινγνχληαη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο ή ππεχζπλε δήισζε 
ησλ Γηαγσληδνκέλσλ «φηη δελ θνξνινγνχληαη ζηελ Διιάδα». ηελ πεξίπησζε 
απηψλ ησλ Γηαγσληδφκελσλ απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ 
έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο. 
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Δηδηθά, φζνλ αθνξά ηε θνξνινγηθή θαη ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, ηνλίδεηαη 
φηη απηέο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 
 

20.3 Ο πξνζθέξσλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη 
επίζεο λα πξνζθνκίζεη εθ λένπ, επηθαηξνπνηεκέλα, ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 11.1.2 ηεο παξνχζαο πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην 
Γηαγσληζκφ ησλ νπνίσλ έρεη ιήμεη ε ηζρχο. 

 

20.4 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά είλαη Κνηλνπξαμία, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πκβνιαηνγξαθηθή 
πξάμε ζχζηαζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο φπνπ ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά: 
 

1) Η απνδνρή γηα ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 

2) Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία. 

3)  Ο δηνξηζκφο ηνπ κέινπο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ 
θνηλνπξαμία σο leader, ην νπνίν ζα έρεη ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη 
πιεξεμνπζηφηεηα ησλ ππνινίπσλ κειψλ λα εθπξνζσπεί ηελ θνηλνπξαμία 
θαη λα δεζκεχεη ηνπο θνηλνπξαθηνχληεο απέλαληη ζηελ ΑΜ θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη γεληθφηεξα λα ελεξγεί θαη λα δειψλεη θάζε ηη 
απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Απφ ην κέινο απηφ (leader) ζα 
πξνέξρεηαη θαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα νξηζζεί σο ν θνηλφο 
εθπξφζσπνο ηεο θνηλνπξαμίαο έλαληη ηεο ΑΜ. 

4) Σα κέιε ζα επζχλνληαη απέλαληη ζηελ ΑΜ θαη ην λφκν αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξν γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 

 
Η ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ 
δειψζεηο απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ. 
Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη νη δειψζεηο 
απνδνρήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο αίξεζε ή φξνπο θαη λα εθηείλνληαη ζε φια ηα 
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο (π.ρ. είζπξαμε πιεξσκψλ 
ππνβνιή ινγαξηαζκψλ, ιήςε εληνιψλ, αληαιιαγή αιιεινγξαθίαο, παξαιαβή 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θιπ). 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά είλαη εηαηξεία, νθείιεη επίζεο λα νξίζεη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ 
έγγξαθν ηνλ εθπξφζσπν ηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Η 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δηνξηζκνχ ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ δήισζε 
απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. 
 
Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ε δήισζε απνδνρήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο 
αίξεζε ή φξνπο θαη λα εθηείλεηαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε 
ηεο χκβαζεο (π.ρ. είζπξαμε πιεξσκψλ, ππνβνιή ινγαξηαζκψλ, ιήςε 
εληνιψλ, αληαιιαγή αιιεινγξαθίαο, παξαιαβή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θιπ). 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 21 ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

 
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ν επηιεγήο Αλάδνρνο 
θαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εληφο δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθψλ 
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εκεξψλ (ή θαη ελσξίηεξα αλ ζπκθσλεζεί απφ ακθφηεξα ηα κέξε) απφ ηελ 
εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο.  
 
Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη, απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ, απφ ηνλ ήδε 
εμνπζηνδνηεκέλν θαηά ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο εθπξφζσπν ηνπ 
Γηαγσληδνκέλνπ, ν νπνίνο κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη επίζεο θαη θάζε θχιιν 
ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ. Η ζχκβαζε επί ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Νφκηκν Κνηλφ Δθπξφζσπν πνπ νξίζζεθε θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο εθφζνλ είλαη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην. 
 
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν επηιεγήο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη:  
 

21.1 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή 
ηεο χκβαζεο λα ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο ή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ γηα 
ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 28 
ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 
 
Σα πξσηφηππα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 
εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο, καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο 1εο δφζεο ησλ αζθαιίζηξσλ. 
ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 
ελ ιφγσ άξζξν 28 ηεο Τ. 

 

21.2 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα 
πξνζθνκίζεη ζρέδην ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε 
ην ζπλεκκέλν ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Τπφδεηγκα Α θαη ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 10.3 ηεο Τ. Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ην πξσηφηππν ηεο Δγγπεηηθήο 
Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 
 

21.3 Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα νξίζεη κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Η 
απφθαζε δηνξηζκνχ ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ δήισζε απνδνρήο ηνπ 
εθπξνζψπνπ. 
 
Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ε δήισζε απνδνρήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο 
αίξεζε ή φξνπο θαη λα εθηείλεηαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. είζπξαμε πιεξσκψλ, ππνβνιή ινγαξηαζκψλ, ιήςε 
εληνιψλ, αληαιιαγή αιιεινγξαθίαο, παξαιαβή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θιπ). 
 
Αλ ε πξνζεζκία απηή πεξάζεη άπξαθηε κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαθεξπρζέληνο 
Αλαδφρνπ, ν νπνίνο παξά ην γεγνλφο φηη ζα έρεη θιεζεί, δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ή δελ 
ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη θαηαπίπηεη ε 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ πξνο φθεινο ηεο ΑΜ. ηελ 
πεξίπησζε απηή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΜ δχλαηαη λα αλαθεξχμεη 
Αλάδνρν ηνλ Γηαγσληδφκελν ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έπεηαη ζηελ θαηάηαμε πνπ 
έρεη ζπληάμεη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ή λα απνθαζίζεη ηελ καηαίσζε ή 
επαλάιεςε ηνπ Γηαγσληζκνχ. Η ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε θαηαθχξσζεο ηνπ 
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Γηαγσληζκνχ ρσξίο απηφ λα ζπληζηά ππνρξέσζε νπνηνπδήπνηε είδνπο 
απνδεκίσζεο πξνο νηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 ΓΛΩΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΓΛΩΑ ΤΜΒΑΖ 

 
 Δπίζεκε γιψζζα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξαθεί είλαη ε ειιεληθή. ια ηα δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα 
πνπ απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα είλαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ έγγξαθα έρνπλ 

ζπληαρζεί πξσηφηππα ζε άιιε, πιελ ηεο ειιεληθήο, γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή θαη ζα ππεξηζρχεη ε Διιεληθή.  

 
Ωο επίζεκε κεηάθξαζε γίλεηαη δεθηή κεηάθξαζε επηθπξσκέλε απφ ηηο 
ειιεληθέο πξνμεληθέο αξρέο ή ην κεηαθξαζηηθφ ηκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δμσηεξηθψλ ή απφ δηθεγφξν ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ θψδηθα πεξί 
δηθεγφξσλ. Η κεηάθξαζε πεξηιακβάλεη θαη ηηο ζθξαγίδεο ησλ Γεκνζίσλ 
Αξρψλ πνπ εθδίδνπλ ή επηθπξψλνπλ ηα έγγξαθα, θαζψο θαη ηε ζθξαγίδα 
Apostille. 
 
Η χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σν ζχλνιν ηεο γξαπηήο 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα δηεμάγεηαη ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα. 
 
Καη’ εμαίξεζε πιεξνθνξηαθά ηερληθά έληππα πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ κπνξνχλ 
λα ππνβιεζνχλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ζα κεηαθξάδνληαη απφ ηνλ 
Γηαγσληδφκελν ζηελ Διιεληθή αλ ηνπ δεηεζεί. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 ΠΡΟΘΔΜΗΔ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
 

Ζ εκεξνκελία πιήξνπο πεξάησζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο 

νξίδεηαη ζε ελληαθφζηεο ζαξάληα (940) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 
Γηα ηελ εκπξφζεζκε πεξάησζε ηεο Πξνκήζεηαο νξίδνληαη ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο πεξάησζεο θαζνξηζκέλσλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 
2 ηνπ ηεχρνπο «πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ». 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ – ΚΡΑΣΖΔΗ – ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ – 

ΠΛΖΡΩΜΔ 

 

24.1 Ο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο 

αλέξρεηαη ζε εμήληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο 

ΔΤΡΩ (64.250.000,00€) ρσξίο ΦΠΑ. Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ζπληάμνπλ θαη 

ππνβάιινπλ ηελ Οηθνλνκηθή ηνπο Πξνζθνξά βάζεη ηνπ παξαπάλσ 
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πξνυπνινγηζκνχ. Ο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο είλαη δεζκεπηηθφο 

θαη δελ επηηξέπεηαη ζηνπο Γηαγσληδνκέλνπο λα ηνλ ππεξβνχλ. 

 

24.2 Γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο χκβαζεο δελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ. 

  

24.3 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1642/86 γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΔΚ Α’25), ν ΦΠΑ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ 
Έξγνπ. 

 

24.4 Πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε έληνθεο Πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν πνζνχ 

δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηνπ πλνιηθνχ Καη’ Απνθνπή Σηκήκαηνο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ. Ζ πξνθαηαβνιή απηή ζα είλαη πξναηξεηηθή. 

Γηα ηε ρνξήγεζή ηεο απαηηείηαη ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο 

αλαιπηηθά πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10.1 ηεο Τ.  
 

24.5 Η πξνθαηαβνιή ζα απνζβέλεηαη ηκεκαηηθά θαη αλαινγηθά θαηά ηηο ηκεκαηηθέο 
πιεξσκέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10.1 ηνπ ηεχρνπο «πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ». 
 

24.6 Μεηά ηελ ρνξήγεζε ηεο πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν, νη πιεξσκέο ηνπ 
πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 2 ηνπ ηεχρνπο «πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ». 

 

24.7 Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε θφξνπο θαη ηέιε, θξαηήζεηο θιπ, ζχκθσλα κε ηελ 
Διιεληθή λνκνζεζία θαη ην άξζξν 10 ηεο Τ. 

 

24.8 Η Πξνκήζεηα ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, κέζσ ηεο 
Πξάμεο «Γπηηθή Δπέθηαζε ηνπ ΣΡΑΜ ζην Πεηξαηά» θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο «ΑΣΣΙΚΗ».  

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25 ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
 

Η χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη νη εμ’ απηήο ή επ’ επθαηξία απηήο 
απνξξένπζεο εθαηέξσζελ αμηψζεηο, απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάζεζεο ζηνλ 
Αλάδνρν, ζα δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ θαη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία 
θαη δε απφ ηνλ Διιεληθφ Αζηηθφ Κψδηθα. Αξκφδηα είλαη απνθιεηζηηθά ηα 
δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 
 
Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο νη ζρέζεηο κε ηελ ΑΜ 
ξπζκίδνληαη απφ ηελ Οδεγία 2004/17/ΔΚ, ην Π.Γ. 59/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο 
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ», ηνλ Ν.3886/10, 
ηνλ Διιεληθφ Αζηηθφ Κψδηθα θαη ηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
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ΑΡΘΡΟ 26 ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

 
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί γηα Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (Δ.Δ.Δ.Κ.). Η ίδηα Πεξίιεςε ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί γηα Γεκνζίεπζε ζηνλ Διιεληθφ Σχπν. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α 

 

 

ηελ Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ  

…………………………………………………………………………………… 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

 

Άξζξνπ 11.2 ηεο Γηαθήξπμεο  

 

Πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηεο σο άλσ Πξνκήζεηαο 

 

Ο ππνγξάθσλ ηελ παξνχζα ππεχζπλε δήισζε …………………………………………............ 

…………………...........……….., 1  θάηνηθνο……………………………………............................, 

θάηνρνο ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο κε ηνλ αξηζκφ……………………………, πνπ 

εθδφζεθε απφ ……………………………........................., ζηηο ………………………………… 

Γηαγσληδφκελνο 2  ζην Γηαγσληζκφ ή λφκηκνο εθπξφζσπνο 3  ηεο εηαηξείαο ή ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ κε ηελ επσλπκία ……………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………4 

 

δειψλσ έρνληαο πιήξε γλψζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δήισζήο κνπ απηήο, φπσο νη ζπλέπεηεο 

απηέο νξίδνληαη ζηηο γεληθέο πεξί ππεπζχλσλ δειψζεσλ δηαηάμεηο, ηα αθφινπζα:  

 

Α. Γελ εθθξεκεί ελαληίνλ κνπ δίσμε νχηε έρσ θαηαδηθαζηεί ή δελ εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπο νχηε 

έρνπλ θαηαδηθαζηεί ηα πξφζσπα πνπ δηνηθνχλ ηελ εηαηξεία ή ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ 

εθπξνζσπψ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο Γηαθήξπμεο, κε απφθαζε 

ειιεληθνχ ή αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ5 γηα ππεμαίξεζε, απάηε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, 

δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία, ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε θαη λνκηκνπνίεζε 

                                                
1 ηίζεηαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν ηνπ δεινχληνο 
2 ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο 
3 εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηα δηνηθνχληα φξγαλα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρεη 

ζην Γηαγσληζκφ εηαηξεία, είηε σο κεκνλσκέλνο Γηαγσληδφκελνο είηε σο κέινο ζχκπξαμεο ή 
θνηλνπξαμίαο  

4 δηαγξάθνληαη αλάινγα νη θξάζεηο πνπ δελ ρξεηάδνληαη 
5 Γηαγξάθεηαη ε θξάζε πνπ δελ αξκφδεη ζηελ πεξίπησζε 
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εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο 

εγθαηάζηαζήο κνπ, (ή εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ εθπξνζσπψ).  

Β. Γελ ηειψ (ή δελ ηειεί ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ)6 ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε7, ή 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε πεξί πηψρεπζεο ή αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο . 

Γ. Γελ έρσ (ή δελ έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ) δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα, πνπ λα έρεη δηαπηζησζεί θαη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10.3 ηεο Γηαθήξπμεο. 

Γ. Έρσ (ή έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ) εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ/ ηεο 

φζνλ αθνξά θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο Διιάδαο. 

Δ. Έρσ (ή έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ) εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ/ ηεο 

φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πνπ νθείισ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζηελ 

Διιάδα λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Σ. ιεο νη αλσηέξσ δειψζεηο κνπ είλαη αιεζείο. Γλσξίδσ θαη απνδέρνκαη φηη ε αιήζεηα 

ησλ δειψζεψλ κνπ ζα ειεγρζεί ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζψ αλάδνρνο ηεο χκβαζεο θαη 

φηη ζα απνθιεηζζψ ηνπ Γηαγσληζκνχ, εθφζνλ θάπνηα απφ ηηο δειψζεηο κνπ απνδεηρζεί 

αλαιεζήο. 

 

                                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
6 Γηαγξάθνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο Β, Γ νη θξάζεηο πνπ δελ αξκφδνπλ ζηελ πεξίπησζε 
7 Η ιέμε εθθαζάξηζε δηαγξάθεηαη φηαλ ν Γηαγσληδφκελνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Πξνο ηελ 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
Μεζνγείσλ 191-193 
115 25, Αζήλα 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. …………. ΓΗΑ ΠΟΟ 1.285.00,00 ΔΤΡΩ 

 
1.  Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληί ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ/ 
ηεο ................................................. (ηίζεηαη ε επσλπκία ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ) γηα πνζφ 

ελφο εθαηνκκπξίνπ δηαθνζίσλ νγδφληα πέληε ρηιηάδσλ ΔΤΡΩ (1.285.000,00€) γηα 
ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ ηεο ζην Γηαγσληζκφ πνπ δηελεξγεί ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο χκβαζεο RFP-273/15 «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΗΡΑ ΗΗ) 

ΣΟΤ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ». Η εγγχεζε καο θαιχπηεη ηνλ παξαπάλσ 
Γηαγσληδφκελν κφλν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ Γηαγσληζκφ. 

2.  Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ 
ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα 
νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852-856, 862-869 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, 
φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηά καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα ππφςε άξζξα.  

3.  Με ηελ θνηλνπνίεζε ζε εκάο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ζαο, ζαο δειψλνπκε φηη 
αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή, ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάιινπκε 
εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο ηεο εηδνπνίεζεο απηήο ζηελ 
Σξάπεδά καο, ρσξίο νπνηαδήπνηε αληίξξεζε, νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο. 

4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο παξνχζαο εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε, 
ελέξγεηα ή ζπγθαηάζεζή ηνπ σο άλσ Γηαγσληδνκέλνπ νχηε ζα ιεθζεί ππφςε 
νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ απηνχ ζηε 
δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηε 
ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

5. αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζή καο ππέξ ηνπ σο άλσ Γηαγσληδνκέλνπ ζα 

παξακείλεη ζε πιήξε ηζρχ γηα πεξίνδν ηξηαθνζίσλ ελελήληα (390) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Γηα φιν απηφ ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη απέλαληί ζαο γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή 
ζε εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο κέρξη λα επηζηξαθεί ζηελ ηξάπεδά καο ε παξνχζα 
εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ 
ππφςε εγγχεζε. 

6. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρφλ πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα εγγχεζε ή κε 
νπνηαδήπνηε πιεξσκή κε βάζε ηελ εγγχεζε απηή, ζα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα 
ειιεληθά δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 

7. Γειψλνπκε νκνίσο, φηη κε ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο δελ γίλεηαη ππέξβαζε ησλ νξίσλ 
πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηζρχνπλ γηα ηελ ηξάπεδά καο ζε φηη αθνξά ηηο εθδηδφκελεο απφ 
εκάο εγγπεηηθέο επηζηνιέο.  
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Γ 

 

PARTICIPATION LETTER OF GUARANTEE  
 
To 
ATTIKO METRO S.A 
191-193 Messogeion Avenue 
11525 Athens, Greece 
 

LETTER OF GUARANTEE No.                    FOR THE AMOUNT OF 1.285.00,00EURO  
 
1.  We hereby advise that we expressly, irrevocably and unreservedly guarantee, being 

liable toward you in full and as debtors on behalf of ………………….. (bidder’s name) 

for the amount of one million two hundred eighty five thousand EURO 

(1.285.00,00€) for its participation in the Tender conducted by ATTIKO METRO A.E. 

for the award of the contract with Reference No. RFP-273/15 entitled “SUPPLY OF 

ROLLING STOCK (SERIES II) FOR THE ATHENS TRAMWAY”. Our guarantee 
shall cover the aforementioned bidder only for his participation in the Tender. 

2.  We explicitly and unreservedly waive the right to make use of the benefit of division 
and discussion; the right of bringing against you all and any of the objections of the 
primary obligor including even those non-personal and especially any other 
objections as per Articles 852-856, 862-869 of the Greek Civil Code; and any rights 
which may arise from said articles. 

3.  Upon communication to us of your relevant written notification, we declare that we 
hereby undertake the explicit obligation to pay to you within three days upon receipt 
of your communication by our Bank, without any objection whatsoever, the amount 
of guarantee in whole, according to your directions. 

4.  For the payment of the said guarantee no authorization, action or consent by the 
aforementioned bidder is required, nor shall any consideration be given to any 
objection or reservation or recourse by same to arbitration or the courts requesting 
the no enforcement of this letter of guarantee, or the placing of same under court 
sequestration. 

5.  We further declare that the said guarantee in favor of the aforementioned bidder 

shall remain in force for a three hundred nineteen (390) days period, upon the expiry 
date for the offers submission. Until that time, we shall remain under obligation to 
directly pay to you the amount of the guarantee until this letter of guarantee is 
returned to our Bank, together with your written statement that you release us from 
said guarantee. 

6.  Any dispute that may arise in relation to this letter of guarantee or any other payment 
based on this letter of guarantee shall be solved by the competent Greek Courts of 
Athens.  

7. We hereby declare, with the issuance of this letter of guarantee, that there is no 
violation to the monetary limits established in the regulations for our Bank with 
regards to the issuance of letters of guarantees. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Γ 
 

ΒΔΒΑΗΩΖ ΥΡΖΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 
 
Πξνο ηελ  
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ 
Μεζνγείσλ 191-193 
115 25, Αζήλα 
 
Κχξηνη, 
 
ε ζπλέρεηα αηηήκαηνο πνπ καο ππέβαιε ε εηαηξία ................................................... 
(επσλπκία & δηεχζπλζε Γηαγσληδνκέλνπ), ε νπνία φπσο δήισζε, πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρεη 
ζην Γηαγσληζκφ πνπ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί ζηηο ................ ή νπνηαδήπνηε άιιε κεηά απφ 

καηαίσζε, αλαβνιή ή αθχξσζε εκεξνκελία, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο RFP-273/15 

κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΗΡΑ ΗΗ) ΣΟΤ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖ 

ΑΘΖΝΑ», ζαο βεβαηψλνπκε ηα εμήο: 
 
1. Η σο άλσ εηαηξία ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Σξάπεδά καο θαη ε κέρξη ζήκεξα 

ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. 
 
2.     Με βάζε ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε κπνξεί λα πηζηνδνηεζεί απφ ηελ 

Σξάπεδά καο ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
Δπξψ .......................................... ην νπνίν λα ρξεζηκνπνηεζεί: 
 

  Γηα ρξεκαηνδνηήζεηο κέρξη πνζνχ Δπξψ....................(.......................) 
 (Να ζπκπιεξσζεί νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) 

 Γηα εγγπεηηθέο επηζηνιέο κέρξη πνζνχ Δπξψ......................(........................) 
 (Να ζπκπιεξσζεί νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) 

 
3.     ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία αλαδεηρζεί αλάδνρνο ηεο σο άλσ χκβαζεο, ε Σξάπεδα 

πξνηίζεηαη λα εμεηάζεη νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν αίηεκα πηζηνδνηήζεσο ππνβιεζεί 
γηα ηε χκβαζε απηή:  

 

 Γηα ρξεκαηνδνηήζεηο κέρξη πνζνχ Δπξψ....................(.......................) 
 (Να ζπκπιεξσζεί νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) 

 Γηα εγγπεηηθέο επηζηνιέο κέρξη πνζνχ Δπξψ......................(........................) 
 (Να ζπκπιεξσζεί νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) 

 

4. Η Σξάπεδα, ζε θάζε πεξίπησζε πηζηνδνηήζεσο, εμεηάδεη, κε ηξαπεδηθά θξηηήξηα, 
ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πηζηνδνηήζεσλ πνπ εθαξκφδεη, ηνπο 
ηζρχνληεο λνκηζκαηηθνχο θαλφλεο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο 
ηεο εηαηξίαο θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ρξεκαηνδνηήζεσο 

 
5. Η παξνχζα δελ επέρεη ζέζεη εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ζπκβνπιήο ή ζπζηάζεσο θαηά 

ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 729 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 
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SAMPLE Δ 

 

CREDIT AND FINANCIAL COMPETENCE CERTIFICATE 
 
To   
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣRΟ A.E. 
191-193 Messogion Av. 
115 25, Athens 
 
Dear Sirs, 
 
Following the request submitted by the company …………………………………………. 
(name and address of the Bidder), which declared that it shall participate in the tender to be 
conducted on ……………….. or on any date following an eventual cancellation, 

postponement or annulment of the Tender for the execution of the Supply: RFP-273/15 

entitled “SUPPLY OF ROLLING STOCK (SERIES II) FOR THE ATHENS TRAMWAY”, we 
hereby affirm the following: 
 
1. The aforesaid Company cooperates with our Bank and its transactional behaviour until 

the present date is deemed to be satisfactory. 
 
2. Based on its current financial status, this Company may be credited by our Bank under 

specific terms and conditions up to the amount of ……………. which can be used as 
follows:  

 

 For financing, the limit of EURO…………………. (.....................) 
 (To be filled in full and in numbers) 
 

 For letters of guarantee, the limit of EURO……… (.....................) 
 (To be filled in full and in numbers) 
 
3. In the event that the Company is appointed as the Contractor, our Bank is willing to 

examine any specific request for crediting that may be submitted in the framework of 
this Contract: 

 

 For financing, the limit of EURO…………………. (.....................) 
 (To be filled in full and in numbers) 
 

 For letters of guarantee, the limit of EURO……… (.....................) 
  (To be filled in full and in numbers) 
 
4. In any case of crediting, the Bank shall examine - based on banking criteria - the 

special crediting terms and conditions that it implements, the applicable monetary 
regulations, as well as the financial status and the perspectives of the Company 
during the financing period. 

 
5. This certificate shall not serve as letter of guarantee or advice or suggestion, in line 

with the provisions of article 729 of the Civil Code.  
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ΠΗΝΑΚΑ Α 
 

ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟ: .............................................................................................................. 
 

ΥΡΖΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ 

(ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο)  
 

Α/Α 

λνκα 
Γηαγσληδφκελνπ ή 
Μειψλ ηεο 
Κνηλνπξαμίαο Σξαπεδηθέο Βεβαηψζεηο Παξαηεξήζεηο 

    

Πηζησηηθφ 
Ίδξπκα 

Αξηζκφο 
θαη 

εκεξνκελία 
εγγξάθνπ 

Όςνο 
ρξεκαηνιεπηηθ

ήο θαη 
νηθνλνκηθήο 
ηθαλφηεηαο 

Πνζφ 
εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ 

Πνζφ 
δαλεηνιεπηηθήο 

Ιθαλφηεηαο 

Πνζφ γηα ην Έξγν   

    

Πνζφ 
δαλεηνιεπηηθήο 
ηθαλφηεηαο γηα ην 
Έξγν 

Πνζφ 
εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ 
γηα ην Έξγν   

1 2 3 4 5 6 7 8α 8β   
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TABLE A 
CANDIDATE: ………………………………………………………………………………………..... 

 

CREDIT AND FINANCIAL COMPETENCE OF THE BIDDER 

(In case of a Consortium)  
 

No. 
Name of the Bidder or 

Members of the 
Consortium 

Bank Certificates 

 

 

Remarks 

 

       Amount for the Project 

  Credit Institution 
Number and 

Date of 
Document 

Amount of 
Credit 

Competence 

Amount of 
Letters of 
Guarantee 

Amount of 
credit 

competenc
e  

Amount of 
credit 

competence 
for the 
Project 

Amount of 
Letters of 

Guarantee for 
the Project 

1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 
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