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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Γ) : Αληηθείκελν θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Δ) : Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
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ΑΡΘΡΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 
 
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 πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ 
αλαβάζκηζε, ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο εηαηξηθψλ πφξσλ (ERP) ηεο SAP ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί γηα λα 
θαιχςεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δηαρείξηζεο, δηελεξγεί δηαγσληζκφ 
κε αλνηθηή δηαδηθαζία πξνζθαιψληαο φζνπο έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα λα 
ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 
 

1.2 Αλαζέησλ Φνξέαο ηεο χκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί είλαη ε ΑΜ (Μεζνγείσλ 
191-193, 115 25 Αζήλα). 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 
Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα (4) επί κέξνπο ηκήκαηα ηα 
νπνία είλαη: 
 

 Σκήκα Α 
Τπεξεζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ 
(ERP) ηεο SAP. 
 

 Σκήκα Β 
Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο γηα δχν (2) έηε. 
 

 Σκήκα Γ 
Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο έσο 30 αλζξσπνεκέξεο. 
 

 Σκήκα Γ 
Τπεξεζίεο γηα ηελ πξνζζήθε λέσλ ιεηηνπξγηψλ ζην χζηεκα Οηθνλνκηθήο 
Γηαρείξηζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. 

 
Αλαιπηηθφηεξα, ην αληηθείκελν, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη νη εηδηθέο 
απαηηήζεηο, πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα (Γ) ηεο παξνχζαο «Αληηθείκελν θαη 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο». 
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ΑΡΘΡΟ 3: ΣΗΣΛΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
 
3.1 Ο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ 
ΠΟΡΧΝ ΣΖ SAP». 
 
Ο ηίηινο απηφο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν θαη ζηνπο 
ππνθαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη γεληθά ζε φια ηα έγγξαθα πνπ ζα 
ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ 
Κσδηθό Αλαθνξάο RFP-288/16. 
 

3.2 Όιεο νη επηζηνιέο ή fax κε παξαιήπηε ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα 
απνζηέιινληαη ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε θαη ζα αλαθέξνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ θσδηθφ αλαθνξάο. 

 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
Μεζνγείσλ 191-193 
115 25 ΑΘΗΝΑ 
Τπφςε: θαο Αηθ. αΐηε  
Σει. 210.679.2473 
Fax: 210.672.6126 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ ‒ ΠΡΟΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ - 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 
4.1 Σν θάζε επί κέξνπο αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο νινθιεξψλεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

ρξφλνπο νη νπνίνη έρνπλ σο εμήο: 
 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

Α. Τπεξεζίεο αλαβάζκηζεο 
ηνπ ινγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο 
Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ 
(ERP) ηεο SAP. 

Οινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ην αξγφηεξν 
ζε έμη (6) κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο.  

Β.  Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο γηα 
δχν (2) έηε. 

Γχν (2) ρξφληα κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 
ηνπ πξψηνπ αληηθεηκέλνπ (δει. ηεο 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ 
ινγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 
Πφξσλ ηεο SAP). 

Γ.  Τπεξεζίεο ηερληθήο 
ππνζηήξημεο έσο 30 
αλζξσπνεκέξεο 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 
ηε ιήμε ηεο. 

Γ.  Τπεξεζίεο γηα ηελ 
πξνζζήθε λέσλ 
ιεηηνπξγηψλ ζην χζηεκα 
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε 
ησλ 

Οινθιήξσζε ην αξγφηεξν ζε έμη (6) κήλεο 
κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ πξψηνπ 
αληηθεηκέλνπ (δει. ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο 
ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ ινγηζκηθνχ 
Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ ηεο  
SAP). 
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ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
έξγσλ 

 
Οη δηάξθεηεο ηνπ πξψηνπ θαη ηέηαξηνπ αληηθεηκέλνπ απνηεινχλ ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο. Δηδηθφηεξα, ε πξψηε ηκεκαηηθή πξνζεζκία ζα πξνθχςεη απφ ηελ 
Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαζφζνλ ν ρξφλνο πινπνίεζεο ησλ 
ππεξεζηψλ αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ 
απνηειεί θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. Ο Αλάδνρνο έρεη 
ππνρξέσζε λα ηεξήζεη ηηο ελ ιφγσ πξνζεζκίεο, εηδάιισο εάλ πξνθχςνπλ 
θαζπζηεξήζεηο κε ππαηηηφηεηά ηνπ ζα επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο. Η πνηληθή 
ξήηξα γηα ηελ κε ηήξεζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
30 € εκεξεζίσο γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο. 
 
Η ζχκβαζε ιήγεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ αληηθεηκέλνπ (ππεξεζίεο 
ζπληήξεζεο) δειαδή κεηά ηελ παξέιεπζε δχν (2) ρξφλσλ απφ ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 
Πφξσλ. 

 
4.2 Η ζπλνιηθή πξνεθηηκψκελε ακνηβή αλέξρεηαη ζε πελήληα νθηώ ρηιηάδεο 

(58.000,00) Δπξώ ρσξίο ΦΠΑ. 
 
4.3 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο δαπάλεο ζα γίλεη απφ πηζηψζεηο ηεο ΑΜ. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ 
 
5.1 Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε αλνηθηή δηαδηθαζία κε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο 

ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα 
Γηαχγεηα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ ελψ ην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο ζα 
αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. 

 
5.2 ην Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο νηθνλνκηθνί θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα κεκνλσκέλα ή ζε ζχκπξαμε / θνηλνπξαμία ηα νπνία λα έρνπλ σο 
αληηθείκελν θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηελ παξνρή ηερληθώλ θαη 
ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ πιεξνθνξηθήο θαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη 
ζπλεξγάηεο ηεο SAP HELLAS A.E σο Μεηαπσιεηέο Λνγηζκηθνύ (SAP 
Channel Partners) θαη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 
ζπληήξεζεο ινγηζκηθνύ SAP Business All In One. 
 
ε θάζε πεξίπησζε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο πξέπεη λα 
πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
 

5.2.1 Να έρνπλ ζπζηαζεί λφκηκα θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή 
λνκνζεζία. 
 
Ή 
 
Να έρνπλ ζπζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο 
κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ.) θαη λα έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο 
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ή ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ηελ 
ηειεπηαία πεξίπησζε, πξέπεη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο λα παξνπζηάδεη νπζηαζηηθφ 
θαη ζπλερή δεζκφ κε ηελ νηθνλνκία ελφο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. 
 
Ή 
 
Να έρνπλ ζπζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία 
ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/97. 
 
ΚΑΙ 
 

5.2.2 Να απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 

5.3 ε πεξηπηψζεηο θνηλνπξαμηψλ θαη ζπκπξάμεσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  
 
Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα θαη κφλν 
δηαγσληδφκελν ζρήκα είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ζχκπξαμεο είηε σο κέινο 
θνηλνπξαμίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία φινη 
νη δηαγσληδφκελνη, ζηε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην ίδην πξφζσπν. 
 
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ νη δηαγσληδφκελνη κε ηελ κνξθή 
ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ κε 
ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ ηχπν. Όκσο, ε χκπξαμε ή ε Κνηλνπξαμία πνπ ζα 
επηιεγεί ππνρξενχηαη, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, λα θαηαζέζεη ζηελ ΑΜ 
ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν γηα ηε ζχζηαζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο. 
 
ε θάζε πεξίπησζε απφ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζπζηάζεσο ζα πξέπεη λα 
απνδεηθλχεηαη φηη ηα κέιε ησλ πκπξάμεσλ - Κνηλνπξαμηψλ επζχλνληαη έθαζηνο 
έλαληη ηεο ΑΜ, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

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

5.5 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΓΓΤΖΔΗ 
 
6.1 Δγγύεζε πκκεηνρήο 
 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα 
θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο γηα πνζφ 
ρηιίσλ εθαηόλ εμήληα επξώ (1.160,00 €) ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο 
ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4.2 ηεο 
παξνχζαο, κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 ηνπ 
Ν.4281/2014. 
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Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζα ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα επηά (7) κελψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. ε 
πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηζρχνο ιήγεη, ε Αηηηθφ Μεηξφ κπνξεί πξηλ ηελ ιήμε 
ηεο λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 
 
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζα εθδνζεί πξνο φθεινο ηεο ΑΜ κε 
απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη ζα είλαη ζχκθσλε κε ην 
Τπφδεηγκα Β1 ηνπ Παξαξηήκαηνο (Β) πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 
 
Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο είλαη 
απαξάδεθηε θαη ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο. 
 
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη ζχκθσλε κε ηα αλσηέξσ, ε 
Δπηηξνπή θαιεί ηνλ δηαγσληδφκελν λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή, 
ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα θαη ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ ηάζζεη ε Δπηηξνπή. Ο Γηαγσληδφκελνο πνπ δελ ζα 
ζπκκνξθσζεί απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ. 
 
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 θαη 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. 
 
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή 
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 10 θαη 11, φηαλ ν αλαθεξπρζείο 
Αλάδνρνο, αλ θαη έρεη πξνζθιεζεί, δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππνγξαθή 
ηεο χκβαζεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξίζεη ε ΑΜ ή δελ πξνζθνκίζεη 
ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ή δελ ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ 
άξζξνπ 18. 

 
6.2 Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

 
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή 
θαιήο εθηέιεζεο. Σν πνζφ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ζα 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηεο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθή πξνζθνξάο, 
ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ζα 
εθδνζεί ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Β2 ηνπ Παξαξηήκαηνο (Β) πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 
 
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ζα θαιχπηεη ζην ζχλνιφ ηεο θαη ρσξίο 
θακία δηάθξηζε ηελ νθεηιφκελε, πιήξε, άξηηα θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ 
πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ κε πηζηή ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο χκβαζεο. Η 
Δγγχεζε φκσο απηή δελ εμαληιεί ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε 
ηεο ΑΜ ζε πεξίπησζε πνπ απηή ππνζηεί δεκία κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ ηεο 
Δγγχεζεο. 
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Η ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε έγγξαθε 
δήισζή ηεο ζηελ Δθδφηξηα Σξάπεδα ηελ Καηάπησζε Όινπ ή Μέξνπο ηνπ 
Πνζνχ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
απαηηήζεσλ ηεο θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα 
χκβαζε θαη πνπ νθείινληαη ζηελ κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
Η Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο απνδίδεηαη άηνθα ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ πιήξε 
νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο θαη εθφζνλ δελ εθθξεκνχλ 
αμηψζεηο ηεο ΑΜ γηα νπνηαδήπνηε ππαίηηα αζέηεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη 
εθφζνλ δελ έρεη ππάξμεη ιφγνο γηα θαηάπησζε ηεο, νιηθή ή κεξηθή. 
 

6.3 Έιεγρνο Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ - Γεληθά ηνηρεία  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα γίλεηαη έιεγρνο απφ ηελ ΑΜ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ησλ 
Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ πκκεηνρήο, κε απνζηνιή ζρεηηθήο επηζηνιήο πξνο ηηο 
εθδφηξηεο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπλ εγγξάθσο ηελ εγθπξφηεηα 
ησλ ζρεηηθψλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ έιεγρν απηφ 
πξνθχςεη θαηάζεζε άθπξεο, ςεπδνχο ή πιαζηήο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο, ν 
Γηαγσληδφκελνο ζα απνθιείεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ. Ο ίδηνο έιεγρνο ζα γίλεη θαη 
κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ε 
θαηάζεζε άθπξεο, ςεπδνχο ή πιαζηήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ν Αλάδνρνο ζα 
θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
 
Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ζα εθδνζνχλ απφ πηζησηηθά 
ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο-
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(ΔΟΥ) ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ 
Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. 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. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε έθδνζή ηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα, απηέο ζα εθδίδνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΔΤΥΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ 
 
7.1 Σα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο. 
 
7.2 Σν παξφλ ηεχρνο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ (www.ametro.gr) θαη ζε έληππε κνξθή απφ 
ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ νδφο Μεζνγείσλ 191-193, 6νο φξνθνο, (Πιεξνθνξίεο: 
Αηθ. αΐηε, ηει. 210-679.2473), ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη απφ 9:00 έσο 15:00. 

 
Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ, δειαδή ε ππνβνιή πξνζθνξάο, πξνυπνζέηεη 
θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη ν Γηαγσληδφκελνο έρεη κειεηήζεη θαη έρεη πιήξε γλψζε 
ησλ φξσλ θαη ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη φηη έρεη ειέγμεη θαη γλσξίδεη θαιά 
φια ηα ζηνηρεία θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 
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ππεξεζίεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη φηη έρεη ιάβεη ππ’ φςηλ ηνπ φια ηα ζηνηρεία απηά 
ζηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 
7.3 Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο θαη λα δεηήζνπλ 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ θαη ηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ, 
απεπζπλφκελνη εγγξάθσο ζηελ δηεχζπλζε ηεο παξ. 3.2 ηεο παξνχζαο κε ξεηή 
αλαθνξά ζηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 22 Ηνπιίνπ 2016. 

 
 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ζα ζπγθεληξψζεη φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη 

ζα εθδψζεη Σεύρνο Γηεπθξηλήζεσλ ην νπνίν νη Γηαγσληδφκελνη ζα κπνξνχλ λα 
παξαιάβνπλ απφ ηα γξαθεία ηεο AM κε δηθή ηνπο επζχλε ζηε δηεχζπλζε πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 3.2 ηεο παξνχζαο, κέρξη ηελ 5ε Απγνύζηνπ 2016 θαη 
ώξα 15:00. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Σεχρνο Γηεπθξηλήζεσλ ζα αλαξηεζεί ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ (www.ametro.gr) θαη ζα είλαη δηαζέζηκν γηα φινπο ηνπο 
Γηαγσληδνκέλνπο. 

 
 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Γηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο κφλν ηα 

πεξηερφκελα ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηηο ηπρφλ έγγξαθεο δηεπθξηλίζεηο 
ηεο ΑΜ θαη φρη ηπρνχζεο πξνθνξηθέο απαληήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο ππαιιήισλ ηεο 
ΑΜ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ 
 
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 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξώλ ιήγεη ηελ 12ε Απγνύζηνπ 2016 

θαη ψξα 15:00. 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 Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα έμη (6) κήλεο 

πξνζκεηξνχκελνπο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 
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. 

 
8.4 Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο κε ηξφπν ζπκβαηφ πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο. 
 

Οη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ παξαθάησ 
εηηθέηα: 
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ΔΝΦΡΑΓΗΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(η επωνςμία - ηασςδπομική διεύθςνζη- ηηλέθωνο - fax ηος 
διαγωνιζόμενος και ζε πεπίπηωζη ζύμππαξηρ ή Κοινοππαξίαρ, ηα 

ζηοισεία όλων ηων μελών ηηρ) 
 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: 
 

«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  
ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΖ SAP» 
 

(Κσδηθόο αλαθνξάο RFP-288/16) 
 

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

11525 Αζήλα 
 

Τπόςε : Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 
ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 
Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δηαβηβαζηηθή επηζηνιή. 
Η επηζηνιή απηή δελ αληηθαζηζηά ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ αλαγξάθεηαη ζην 
άξζξν 11.1 ηεο παξνχζαο. 
 
Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο θάζε Γηαγσληδφκελνπ ζα πεξηιακβάλεη ηξείο επηκέξνπο 
θιεηζηνχο Τπνθαθέινπο: 
 
 Τπνθάθειν  Α  "Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο" 
 Τπνθάθειν  Β  "Σερληθή Πξνζθνξά" 
 Τπνθάθειν   Γ  "Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά" 
 
ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Α – Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
 
Ο Τπνθάθεινο Α ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαηηεηά ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 
 
Ο Τπνθάθεινο Α ππνβάιιεηαη ζε 1 πξσηφηππν θαη έλα 1 αληίγξαθν. 
 
ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Β – Σερληθή Πξνζθνξά 
 
Ο Τπνθάθεινο Β ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαηηεηά ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 
 
Ο Τπνθάθεινο Β ππνβάιιεηαη ζε 1 πξσηφηππν, ζε έλα 1 αληίγξαθν θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή USB STICK)  
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ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Γ – Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
 
Ο Τπνθάθεινο Γ ζα πεξηιακβάλεη ην «Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» 
θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο. 
  
Ο Τπνθάθεινο Γ ππνβάιιεηαη ζε 1 πξσηφηππν. 
 
Δπί ησλ Τπνθαθέισλ ζα αλαγξάθνληαη ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία ηεο 
εηηθέηαο ηνπ θαθέινπ θαη ε έλδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο (Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο ή Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο). 
 
Ο Τπνθάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά 
ζθξαγηζκέλνο κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ην απαξαβίαζηφ ηνπ. Αλ ν 
ππνθάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ είλαη έηζη ζθξαγηζκέλνο, ν 
δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη. 
 
Οη θάθεινη ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 
θξίλνπλ πξφζθνξν νη δηαγσληδφκελνη (θαηάζεζε, απνζηνιή κε ππεξεζία 
courier), αξθεί λα πεξηέιζνπλ ζην πξσηφθνιιν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ην 
αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ 
παξάγξαθν 8.2. 
 
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε απνζηνιήο κε ηαρπκεηαθνξά, αιιά θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε, νη δηαγσληδφκελνη θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο 
παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο ζηα γξαθεία ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., κέρξη 
ηελ νξηδφκελε, ζηελ παξάγξαθν 8.2, πξνζεζκία. 
 
Η ΑΜ δελ θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε άθημεο απηψλ θαη δελ ζα 
παξαιάβεη θαθέινπο θ.ιπ. έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, 
έζησ θαη αλ εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 
 
Δθπξφζεζκε ππνβνιή θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρεη σο 
ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ε θαζπζηέξεζε απνδίδεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

 
8.5 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηηο δεηνχκελεο 

ππεξεζίεο. Δάλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ, δε ιακβάλνληαη ππφςε. 
 

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

 
8.7 ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ δηεπθξηλίζεηο/ζπκπιεξψζεηο, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ηεο επηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζα πξέπεη νη δηαγσληδφκελνη λα 
ζπλνδεχνπλ ην ζρεηηθφ θάθειν κε ηηο ζπκπιεξψζεηο κε δηαβηβαζηηθή επηζηνιή 
(εθηφο ηνπ θαθέινπ). Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη ππνβνιήο πνπ 
πξναλαθέξνληαη. 
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ΑΡΘΡΟ 9: ΦΑΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  -  ΑΝΣΗΡΡΖΔΗ 
 
9.1 Γεληθά 
 

Ο Γηαγσληζκφο δηεμάγεηαη απφ Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο 
ΑΜ. Η Δπηηξνπή ζα έρεη ηελ επζχλε δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κέρξη θαη ην 
ζηάδην ηεο ππνβνιήο Δηζήγεζεο ζην Γ.. ηεο Α.Μ. γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 
Γηαγσληζκνχ ζηνλ κεηνδφηε. 

 
9.2 Φάζεηο Γηαγσληζκνύ 

 
Η δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ ρσξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο δχν (2) θάζεηο: 
 

9.2.1 1ε Φάζε: Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Αμηνιφγεζε Σερληθψλ 
Πξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ (Τπνθάθεινη Α θαη Β). 

 
Καη’ αξρήλ ε Δπηηξνπή ζε θαη’ ηδίαλ ζπλεδξίαζή ηεο ζα παξαιάβεη ηνπο 
θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ή απεζηάιεζαλ ζην Πξσηφθνιιν 
ηεο ΑΜ, ζα ζπληάμεη πίλαθα κε ηε ζεηξά πνπ νη θάθεινη ππνβιήζεθαλ ζηελ ΑΜ 
Α.Δ. θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ειέγμεη ην εκπξφζεζκν θαη ηππηθά παξαδεθηφ ησλ 
πξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ. 
 
Αθνινχζσο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζα πξνβεί ζην άλνηγκα ηνπ Τπνθαθέινπ 
Α ‘’Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο’’ θαη ζα αξηζκήζεη-κνλνγξάςεη ην πεξηερφκελφ 
ηνπ. Καηφπηλ, ε Δπηηξνπή ζα ειέγμεη ηα ηππηθά πξνζφληα θαη λνκηκνπνηεηηθά 
ζηνηρεία ηνπ θάζε ππνςεθίνπ θαη ζα απνθαζίζεη εάλ πιεξνχληαη νη ηεζέληεο 
φξνη ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 
Γηα ηε ιήςε ηεο σο άλσ απφθαζεο δελ ζα γίλεη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κεηαμχ 
ησλ Γηαγσληδνκέλσλ αιιά ζα εθαξκνζζεί ην ζχζηεκα επηηπρίαο (pass) ή 
απνηπρίαο (fail). Οη Τπνθάθεινη ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα 
παξακείλνπλ θιεηζηνί. 
 
Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ειέγρνπ ησλ Τπνθαθέισλ Α πνπ ζα ππνβιεζνχλ, ε 
Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη ηελ επρέξεηα, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα 
δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο επί ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ, 
θαζψο θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ, ηα νπνία νη 
Γηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα 
νξίζεη ε Δπηηξνπή. 
 
Γηαγσληδφκελνη πνπ ζα ππνβάιινπλ ειιηπή ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ ζα δεηήζεη ζπκπιεξψζεηο – δηεπθξηλήζεηο θαη δελ ζα δνζνχλ ή ζα 
δνζνχλ ειιηπείο, θαζψο επίζεο Γηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζα ππνβάινπλ 
πξνζήθνληα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 11 θαη 12 ηεο παξνχζαο, 
απνθιείνληαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 2ε θάζε ηνπ Γηαγσληζκνύ. 
 
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ Τπνθαθέισλ Α, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζην 
άλνηγκα ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ (Τπνθάθεινο Β) ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πνπ 
πιεξνχζαλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζα κνλνγξάςεη ην πεξηερφκελφ 
ηνπο. 
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Η ηερληθή αμηνιφγεζε-βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε κε βάζε ηα 
θξηηήξηα ηνπ Πίλαθα Α ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο. 
 
Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο, απνθιείνληαη απφ ηελ επφκελε δηαδηθαζία 
απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη αμηνιφγεζεο (2ε Φάζε). 
 
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηεο ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηεί απφ ηνπο 
Γηαγσληδφκελνπο δηαζαθελίζεηο, επεμεγήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο επί ησλ 
ζηνηρείσλ ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. 
 
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ Τπνθαθέισλ Α θαη Β, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ζπγθξηηηθφ 
πίλαθα ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη αλαθνηλψλεη κε επηζηνιή πξνο φινπο ηνπο 
Γηαγσληδνκέλνπο, πνηνη γίλνληαη απνδεθηνί ζηελ επφκελε θάζε θαη πνηνη 
αηηηνινγεκέλα απνξξίπηνληαη. Δπί ηεο απφθαζεο απηήο ηεο Δπηηξνπήο ρσξνχλ 
αληηξξήζεηο φπσο εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 9.3 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. 
 
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 εγγξάθσο 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. 
 
Οη Γηαγσληδφκελνη ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζηελ 2ε Φάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ, κεηά θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο 1εο θάζεο, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ επηζηξνθή ησλ 
θαθέισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ρσξίο απηνί λα αλνηρζνχλ. 

 
9.2.2 2 ε Φάζε: Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ (Τπνθάθεινο Γ)  - Σειηθή 

Βαζκνινγία Πξνζθνξψλ. 
 

Η Δπηηξνπή ζα πξνρσξήζεη ζηε ζπλέρεηα ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην άλνηγκα 
ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ απνθιείζηεθαλ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 2ε Φάζε, ε αθξηβήο εκεξνκελία θαη ψξα ηεο νπνίαο ζα 
γλσζηνπνηεζεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο απηνχο εγγξάθσο, 2 ηνπιάρηζηνλ 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ απνζθξάγηζε, κε πξφζθιεζε πνπ ζα ηνπο 
απνζηαιεί κε ηειενκνηνηππία (fax) απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ κπνξεί λα 
παξαζηαζεί έλαο εθπξφζσπνο απφ θάζε Γηαγσληδφκελν, λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην. 
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Η Δπηηξνπή κνλνγξάθεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 
 
Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ Τπνθαθέισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε 
Δπηηξνπή ζε θαη’ ηδίαλ ζπλεδξίαζή ηεο, ζα εμεηάζεη ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπο κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη γηα ηηο 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο ζα πξνρσξήζεη  ζηε ζηάζκηζε ηεο 
βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ππνινγηζκφο ηειηθήο 
βαζκνινγίαο θάζε δηαγσληδφκελνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο) 
θαη ζα ζπληάμεη ηνλ Πίλαθα Καηάηαμεο κε ηηο πξνζθνξέο θαη’ αχμνπζα πξφνδν 
απφ ηε ρακειφηεξε πξνο ηεο πςειφηεξε. Η Δπηηξνπή ζα αλαθνηλψζεη κε 
επηζηνιή πξνο φινπο ηνπο δηαγσληδνκέλνπο ηα απνηειέζκαηα ηεο 2εο Φάζεο 
θνηλνπνηψληαο ην ζρεηηθφ Πξαθηηθφ νινθιήξσζεο ηεο 2εο Φάζεο. Καηά ηνπ 
Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο ρσξνχλ αληηξξήζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 
παξάγξαθν 9.3 θαησηέξσ. 
 
Αλ δελ ππάξμνπλ αληηξξήζεηο επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 2εο Φάζεο ή κεηά ηελ 
εμέηαζε ησλ ηπρφλ αληηξξήζεσλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ απφ ην Γ.. ηεο 
ΑΜ, ε Δπηηξνπή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε λα θαηαζέζεη πξνο έιεγρν ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν16 ηεο παξνχζαο.  
 

9.2.3 Καηαθχξσζε Γηαγσληζκνχ 
 
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, 
ζπληάζζεη ην ηειηθφ Πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο 
θαη εάλ ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, εηζεγείηαη ζην Γ. ηεο ΑΜ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ 
ζηνλ κεηνδφηε. 
 
Η αλσηέξσ απφθαζε θαηαθχξσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ κεηνδφηε θαη ζε φινπο 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 2ε Φάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 

9.3 Γηθαίσκα ππνβνιήο αληηξξήζεσλ θαηά ησλ Πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ 
κφλν νη δηαγσληδφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Οη αληηξξήζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο, απεπζχλνληαη ζην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ κε θνηλνπνίεζε ζηνλ Πξφεδξν ηεο 
Δπηηξνπήο θαη θαηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ 
αξρίδνπλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο θνηλνπνίεζεο ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο ηεο επηζηνιήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε θάζεο θαη είλαη 
ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο. 
 
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 πξνγελέζηεξεο θάζεηο. Δπί ησλ 
αληηξξήζεσλ απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΜ θαηφπηλ ζρεηηθήο 
γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο. Δπί ησλ Απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ δελ ρσξεί 
ππνβνιή πεξαηηέξσ αληηξξήζεσλ. Η Δπηηξνπή δελ πξνρσξεί ζε επφκελε θάζε 
ηνπ δηαγσληζκνχ παξά κφλν εθφζνλ έρνπλ θξηζεί απφ ην Γ.. ηεο ΑΜ νη ηπρφλ 
ππνβιεζείζεο αληηξξήζεηο. 
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ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ 
 

Κάζε δηαγσληδφκελνο 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 ζχκπξαμεο ή 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 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, 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 δηαγσληδνκέλνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ ή θαη ηεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία απηφ ζπκκεηέρεη 
επέξρεηαη αλ ζην αδίθεκα ή παξάπησκα έρεη ππνπέζεη κέινο ηεο δηνίθεζήο 
ηνπ, φπσο ηα κέιε απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 16.2.1.1 ηεο παξνχζαο. 
 
Γηα όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ν δηαγσληδόκελνο θαηά ηελ ππνβνιή 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνβάιεη Τπεύζπλε Γήισζε θαηά ηα νξηδόκελα ζην 
άξζξν 11.7. 
 
Αλ ν δηαγσληδόκελνο αλαθεξπρζεί κεηνδόηεο ππνρξενύηαη, πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, λα πξνζθνκίζεη όια ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά 
γηα ηα νπνία ππέβαιε Τπεύζπλε Γήισζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 16.2 ηεο 
παξνύζαο. 
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ΑΡΘΡΟ 11: ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟΤ Α «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» 
 

Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζηνλ Τπνθάθειν Α ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά: 

 
11.1 Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ πνπ ζα ππνγξάθεηαη ηδηνρείξσο απφ ην 

λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ν νπνίνο ζα νξηζζεί ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 11.2 παξαθάησ. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο / ζχκπξαμεο ε αίηεζε ζα 
είλαη θνηλή θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο φισλ ησλ 
κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο / ζχκπξαμεο. 

 
11.2 Πξαθηηθό απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο, ζε 

πεξίπησζε Α. Δ., ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή 
Δ. Δ. κε ηελ νπνία: 
 

 Δγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ απηνηειψο ή ζε 
θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε. 

 
 Οξίδεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κε εμνπζία λα ππνγξάθεη δεζκεπηηθά 

γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα φια ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 
πξνζθνξά. 

 
11.3 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6.1 ηεο 

παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 
11.4 Τπεύζπλε Γήισζε ηεο SAP HELLAS Α.Δ. 
 Τπνβνιή ππεύζπλεο δήισζεο ηεο SAP HELLAS A.E. ζηελ νπνία ζα 

δειώλεηαη όηη είλαη πηζηνπνηεκέλνο ζπλεξγάηεο ηεο σο Μεηαπσιεηήο 
Λνγηζκηθνύ (SAP Channel Partners) θαη όηη έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζθέξεη 
ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ινγηζκηθνύ SAP Business All In One. 

 
11.5 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη ε 

εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην αληηθείκελν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 
11.6 Υξεκαηνιεπηηθή Ηθαλόηεηα – Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο 

 
11.6.1 Γηθαηνινγεηηθά Υξεκαηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο 

 
Σα απαηηνχκελα ζηνηρεία πνπ πξέπεη πξνζθνκηζζνχλ γηα ηελ απφδεημε ηεο 
Υξεκαηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ απφ παξφκνηεο 
δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ: 
 

 Τπεχζπλε Γήισζε πεξί ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ή ην αληίζηνηρν 
δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη κηθξφηεξν ηεο 
ηξηεηίαο. 
 

 Σνπο Ιζνινγηζκνχο θαη ηηο Καηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ησλ 
ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ ή ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 
ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο. 
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11.6.2 Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο Υξεκαηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο 

 
Ο κέζνο φξνο εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή ην 
αληίζηνηρν δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη κηθξφηεξν ηεο 
ηξηεηίαο, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100.000,00 €. 
 

11.7 Τπεύζπλε δήισζε 
 
Οη κεκνλσκέλνη δηαγσληδφκελνη (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ππνβάινπλ ζην 
θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο Τπεχζπλε Γήισζε, ζπληαγκέλε 
ζχκθσλα κε ην Τπόδεηγκα Α1 ηνπ Παξαξηήκαηνο (Α) ηεο παξνχζαο, φηη δελ 
ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγνο απνθιεηζκνχ εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην 
άξζξν 10 ηεο παξνχζαο. 
 
Οη δηαγσληδφκελεο ζπκπξάμεηο θαη 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 δηαγσληδνκέλνπ, αιιηψο απνθιείεηαη. 

 
11.8 Γεληθά ζηνηρεία 
 

Όπνπ ζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ Γηαγσληζκνχ αλαθέξεηαη ε ππνβνιή 
ππεχζπλεο δήισζεο, σο ηέηνηα λνείηαη, ε «Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86». 
Δμαηξεηηθψο ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 11.7, ζα πξέπεη λα είλαη 
ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Α1 ηνπ Παξαξηήκαηνο (Α) ηεο 
παξνχζαο. 
 
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.  
 
ρεηηθά κε ηηο επηθπξψζεηο αληηγξάθσλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Ν 4250/14, πεξί θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ 
εγγξάθσλ. 
 
Η Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν θξηζεί 
απαξαίηεην κεηά ηνλ έιεγρν ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ θαη 
ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη νη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ην 
πξνζθνκίζνπλ. Δπίζεο ε Δπηηξνπή δηθαηνχηαη αλ ακθηβάιιεη, λα απεπζχλεηαη 
άκεζα ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ. 

 
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 

16PROC004720749 2016-07-06



 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΣAIΡΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΖ SAP 
 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

RFP-288/16 

 

17 
 

ζηνηρεία πξνζεθφλησο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα, 
απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
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. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Β) 
 
12.1 Η Σερληθή Πξνζθνξά ησλ Γηαγσληδφκελσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ Αληηθεηκέλνπ θαη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
 
12.2 Πεξηερφκελν Σερληθήο Πξνζθνξάο 
 

ηνλ Τπνθάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 
 

α. Απόδεημε παξόκνηαο Δκπεηξίαο 

Γηα ηελ απφδεημε εκπεηξίαο ζε παξφκνην αληηθείκελν κε ην 
δεκνπξαηνχκελν, νη δηαγσληδφκελνη ζα πξνζθνκίζνπλ θαηάινγν κε 
παξφκνηεο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά 
ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (απφ 2013 έσο ζήκεξα). 
 
Χο παξφκνηεο ππεξεζίεο λννχληαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί γηα 
πινπνίεζε έξγσλ εγθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ SAP.  
 
Γηα ηελ απφδεημε απηήο ηεο εκπεηξίαο νη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάινπλ 
Πίλαθα πνπ ζα αλαθέξεηαη ε εηαηξεία κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί ε 
ζχκβαζε, ην αληηθείκελν, ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο θαζψο ην ρξφλν 
νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Ο πίλαθαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε 
δήισζε φηη ηα ζηνηρεία πνπ δίδνληαη ζην παξαπάλσ πίλαθα είλαη πιήξε, 
αθξηβή θαη αιεζή. ε θάζε πεξίπησζε ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα ειέγμεη ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηεο ππνβιεζνχλ θαη λα δεηήζεη 
πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ν δηαγσληδφκελνο ζα 
ζπκπεξηιάβεη ζηνλ σο άλσ θαηάινγν, απεπζπλφκελε απεπζείαο ζηνλ 
εθάζηνηε πειάηε ηνπ. 
ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο, ε ππφςε εκπεηξία κπνξεί λα θαιχπηεηαη 
αζξνηζηηθά απφ ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε. 

 
β. Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ Σκήκαηνο Α «Τπεξεζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ 

ινγηζκηθνύ Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ (ERP) ηεο SAP». 
 
 ηελ Σερληθή πεξηγξαθή ζα πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Α «Τπεξεζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ 
Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP) ηεο SAP», ε αληηζηνίρεζε απηήο 
κε ηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ν 
βαζκφο θάιπςεο απηψλ κέζσ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ. 

 

16PROC004720749 2016-07-06



 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΣAIΡΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΖ SAP 
 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

RFP-288/16 

 

18 
 

Αλαιπηηθφηεξα, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 
ηξφπν πνπ ζα παξάζρνπλ ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο θαη 
εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP. 

 
 Αλαβάζκηζε πζηεκάησλ 

o Σερληθή Αλαβάζκηζε πζηεκάησλ  
o Σερληθφο έιεγρνο εθαξκνγψλ  
o Έιεγρνο ζελαξίσλ 

 Αλαβάζκηζε Databases θαη κεηαηξνπή ηνπ πεξηβάιινληνο ζε 
θσδηθνπνίεζε Unicode  

o Γηαδηθαζία αλαβάζκηζεο  
o Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

 Παξακεηξνπνίεζε θαη αλάπηπμε ινγηζκηθνχ 

 Τπεξεζίεο Πξνεηνηκαζίαο γηα Παξαγσγηθή ιεηηνπξγία 

 Δθπαίδεπζε ηεο νκάδαο έξγνπ ηεο ΑΜ  

 Σεθκεξίσζε πζηήκαηνο 

 Τπεξεζίεο Δγγχεζεο Καιήο ιεηηνπξγίαο 

 
γ. Μεζνδνινγία θαη Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο ηνπ Σκήκαηνο Α 

«Τπεξεζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνύ Γηαρείξηζεο 
Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ (ERP) ηεο SAP». 

 
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα πεξηγξάςεη ηελ κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαη ηηο 
απνξξένπζεο θάζεηο Τινπνίεζεο ηνπ Σκήκαηνο Α «Τπεξεζίεο 
αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP) 
ηεο SAP», ην πξνηεηλφκελν ιεπηνκεξέο πιάλν εξγαζίαο θαη ην αληίζηνηρν 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ επηκεξηζκφ ησλ 
εξγαζηψλ θαη ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθφ, ζε Gantt Chart κνξθή θαη 
λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα θξίζηκα ζηάδηα ηνπ έξγνπ (Milestones) θαη 
εηδηθφηεξα ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Σκήκαηνο Α 
«Τπεξεζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 
Πφξσλ (ERP) ηεο SAP». Δπίζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 
απαηηνχκελνπο πφξνπο θαζψο  θαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα απαηηεζνχλ. 
 

δ. Οκάδα Τπεξεζηώλ 
Θα πεξηιακβάλεηαη πεξηγξαθή ηνπ νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο πινπνίεζεο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα. Σν 
πξνζσπηθφ ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηαζέηεη εμεηδίθεπζε ζε FI, CO, 
MM θαη PS. 
 
ηα βηνγξαθηθά  ζεκεηψκαηα ζα  πξέπεη λα επηζεκαίλεη ηηο εμεηδηθεπκέλεο 
γλψζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ πινπνίεζε 
έξγσλ εγθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ζπζηεκάησλ ERP SAP, 
ζπκπεξηιακβάλνληαο ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ θάζε αηφκνπ θαηάινγν 
έξγσλ ζηα νπνία ζπκκεηείρε θαη ηνλ αληίζηνηρν ξφιν ηνπ. Φεπδή ζηνηρεία 
ζηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαζηζηνχλ ηελ φιε πξνζθνξά αλαθξηβή, 
αλαμηφπηζηε θαη απνξξηπηέα. 
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ΑΡΘΡΟ 13: ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟΤ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
 

13.1  ηνλ Τπνθάθειν απηφ πξέπεη λα πεξηέρεηαη ην Έληππν Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο (Παξάξηεκα Δ ηεο παξνχζεο), ζπκπιεξσκέλν επθξηλψο θαη 
δαθηπινγξαθεκέλν (κε εθηππσηή κέζσ Η/Τ) θαη ην νπνίν ζα θέξεη ηελ ηδηφρεηξε 
ππνγξαθή ηνπ αξκνδίνπ εθπξνζψπνπ θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. ε 
πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο 
λνκίκνπο εθπξνζψπνπο φισλ ησλ κειψλ ηεο. 

Η ζπκπιήξσζε ηνπ πνζνχ νινγξάθσο είλαη ππνρξεσηηθή, επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ. ε πεξίπησζε ππάξμεσο, ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
δηαγσληδνκέλνπ, αλαληηζηνηρίαο ηνπ νινγξάθσο θαη ηνπ αξηζκεηηθψο 
θαηαγεγξακκέλνπ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηε δηφξζσζε βάζεη ηεο 
νιφγξαθεο αλαγξαθήο θαη ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ηε 
δηνξζσκέλε πιένλ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 
 
Λνγηζηηθά ιάζε ζε αζξνίζκαηα θαη γηλφκελα δηνξζψλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 
 
Πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί αλππόγξαθε είλαη αλππόζηαηε. 
 
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 
δηαγσληζκνχ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ απφξξηςε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
ηνπ δηαγσληδνκέλνπ πνπ ηηο δηαηππψλεη. 
 
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ν ππνθάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξέπεη λα 
είλαη ζθξαγηζκέλνο εηδάιισο ζα επηθέξεη ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ. 
 

13.2 Αλ ην ζπλνιηθό πνζό ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ρσξίο Φ.Π.Α.) 
ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθό πνζό ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο όπσο 
αλαγξάθεηαη ζην άξζξν 4.2 ηεο παξνύζαο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη 
σο απαξάδεθηε. 
 

13.3 ηε νηθνλνκηθή πξνζθνξά έρεη ζπλππνινγηζζεί θαη πεξηιακβάλεηαη φιν ην 
θφζηνο θαη νη θάζε θχζεο θαη κνξθήο δαπάλεο γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δειαδή κηζζνί, άδεηεο, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, 
απνδεκηψζεηο, δψξα πξνζσπηθνχ, επηδφκαηα, έμνδα αζθαιίζεσλ πξνζσπηθνχ 
θαη γεληθά θάζε δαπάλε κε ξεηά θαηνλνκαδφκελε, ηα γεληθά έμνδα, νη δαπάλεο 
ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην φθειφο ηνπ. Γεληθά, πεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα θαη 
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ άκεζα ή έκκεζα ζπλδεφκελα κε ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ, εθηφο ηνπ ΦΠΑ. Ο Αλάδνρνο νπδεκία άιιε απαίηεζε έρεη απφ ηελ 
ΑΜ πέξα απφ ην πνζφ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
 

13.4 Οη ηηκέο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη δελ 
αλαζεσξνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 14: ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
14.1 Η Σερληθή Αμηνιφγεζε θαη Βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ επί ησλ Κξηηεξίσλ ηνπ 
Πίλαθα Α πνπ αθνινπζεί. 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Α : ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Α/Α 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

 

Βάξνο 
Κξηηεξίνπ 

1. Κξηηήξην Παξόκνηαο Δκπεηξίαο 

Αμηνινγείηαη ν αξηζκφο ησλ παξφκνησλ ζπκβάζεσλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί θαηά ηελ 
ηειεπηαία ηξηεηία (απφ 2013 έσο ζήκεξα). 

 

20% 

2. Κξηηήξην Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ Σκήκαηνο Α  

Αμηνινγείηαη ε ζαθήλεηα, ε πιεξφηεηα θαη ε αξηηφηεηα 
ηεο εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ 
ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. 

 

 

15% 

3. Κξηηήξην Μεζνδνινγίαο θαη Υξνλνδηαγξάκκαηνο 
Τινπνίεζεο ηνπ Σκήκαηνο Α  
 
ηελ κεζνδνινγία θαη ζην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 
αμηνινγνχληαη: 

 ν βαζκφο  ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ,  

 ην επίπεδν αλάιπζεο,  

 ν ζσζηφο επηκεξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ 
πφξσλ  ζηηο δηάθνξεο θάζεηο πινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ,  

 ε ελσξίηεξε νινθιήξσζε, απφ ηνπο έμη κήλεο,  
ηεο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο πνπ αθνξά ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αλαβάζκηζεο 
ηνπ ινγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 
Πφξσλ (ERP) ηεο SAP. 

 

 

35% 

4.  Κξηηήξην ηεο Οκάδαο Τπεξεζηώλ 

Αμηνινγείηαη ν βαζκφο επάξθεηαο θαη εκπεηξίαο ηεο 
πξνηεηλφκελεο νκάδαο γηα ηε θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ 
απφ πιεπξάο επηζηεκφλσλ θαη εηδηθνηήησλ. 

 

 

30% 

 
Η πλνιηθή Βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΣΒ) είλαη ην άζξνηζκα 
εθάζηεο Βαζκνινγίαο Κξηηεξίνπ πνιιαπιαζηαζκέλεο κε ηελ αληίζηνηρε 
βαξχηεηά ηνπ.  
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Η βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη νη 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο  ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Η 
βαζκνινγία απμάλεηαη ζε 110 φηαλ ε πξνζθνξά θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά έσο 
εμαηξεηηθά ηηο απαηηήζεηο απηέο. Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ 
ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα δπν (2) δεθαδηθά ςεθία. 
 
Σερληθέο Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ έζησ θαη ζε έλα Κξηηήξην 
Βαζκνινγία κηθξόηεξε ηνπ 100, απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΔΛΗΚΖ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
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 ε πλνιηθή Πξνζθεξφκελε 

Ακνηβή ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
 
Μεηνδφηεο είλαη ν δηαγσληδφκελνο πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ‒ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 
16.1 Γηαδηθαζία Καηαθύξσζεο 
 
16.1.1 Τπνβνιή Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο - Έιεγρνο 

 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαιείηαη ν 
επηιεγήο κεηνδφηεο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο 
πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ 
απνζηέιιεηαη, λα ππνβάιιεη ζην πξσηφθνιιν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ κε 
Γηαβηβαζηηθή Δπηζηνιή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ 
άξζξν, ζε θάθειν µε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο».  
 
Η κε έγθπξε ππνβνιή ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ζπληζηά ιφγν 
απνθιεηζκνχ ηνπ κεηνδφηε 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 
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αλσηέξσ. 
 

16.2 Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο 
 

Σα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο πνπ θαιείηαη ν Αλάδνρνο λα θαηαζέζεη ζηελ 
ΑΜ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο είλαη ηα παξαθάησ: 
 

16.2.1 Γηθαηνινγεηηθά ηεο Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Άξζξνπ 11.8 
 
16.2.1.1 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξν 10.1 ζα πξνζθνκίδεηαη απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο 
ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ ή θάζε κέινπο ηνπ (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή 
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 ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (ζε πεξίπησζε αλψλπκεο 
εηαηξείαο), 

- 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. 

 
16.2.1.2 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 Τπνςήθηνο ζε 

πηψρεπζε, 

β) δελ έρεη θαηαηεζεί, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, αίηεζε γηα λα θεξπρζεί ν 
Τπνςήθηνο 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 Τπνςήθην 
ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

 
16.2.1.3 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. 

 
16.2.1.4  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. 
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16.2.1.5  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. 
 
Δηδηθά, φζνλ αθνξά ηε θνξνινγηθή θαη ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, 
ηνλίδεηαη φηη απηέο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ. 
 

16.2.1.6 Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα ηεο παξ. 16.2.1 πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ 
θαηά ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πεξί απηψλ 
δηαηάμεηο. Δθφζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, γηα λα 
γίλνπλ δεθηά δελ πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο παιαηφηεξε ησλ 
ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 
16.2.2 Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο 
 

Δπίζεο κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη έρεη ζπζηαζεί 
θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα, θαζψο θαη ην πνηα πξφζσπα είλαη λφκηκνη εθπξφζσπνί 
ηνπ, νη νπνίνη ηνλ δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 
Πξνο δηεπθφιπλζε παξαηίζεηαη θαησηέξσ θαηάινγνο ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ 
εγγξάθσλ πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ γηα ηηο θάησζη εηαηξείεο πνπ έρνπλ 
ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην: 

 
16.2.2.1 ε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.): 
 

 Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ ή ηνπ ηειεπηαίνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ 
θαη αληίγξαθα ησλ ΦΔΚ φπνπ έγηλαλ νη αληίζηνηρεο δεκνζηεχζεηο. 
 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί 
θαηαζηαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) 
κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 

 Δπίζεκν αληίγξαθν ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα 
ην ηζρχνλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο θαη Φ.Δ.Κ. φπνπ έγηλε ε 
αληίζηνηρε δεκνζίεπζε. 
 

 Βεβαίσζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 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 δηάιπζε ηεο ή ηε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε θαη ην 
νπνίν λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 

16.2.2.2  ε πεξίπησζε εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.): 
 

 Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ ή ηνπ ηειεπηαίνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ 
θαη αληίγξαθα ησλ ΦΔΚ φπνπ έγηλαλ νη αληίζηνηρεο δεκνζηεχζεηο. 
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 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί 
θαηαζηαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) 
κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 

 Βεβαίσζε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ πεξί θαηαρψξεζεο 
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζηα νηθεία βηβιία ηνπ Πξσηνδηθείνπ. 
 

 Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ησλ απνθάζεσλ πεξί δηνξηζκνχ ηνπ ελ 
ελεξγεία δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο θαη αληίγξαθν ησλ ΦΔΚ φπνπ έγηλαλ 
νη αληίζηνηρεο δεκνζηεχζεηο. 

 
16.2.2.3 ε πεξίπησζε νκνξξχζκσλ ή εηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 
 

 Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ. 
 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί 
θαηαζηαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) 
κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 

 Βεβαίσζε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ πεξί θαηαρψξεζεο 
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζηα νηθεία βηβιία ηνπ Πξσηνδηθείνπ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 17: ΑΚΤΡΧΖ – ΜΔΡΗΚΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
 
17.1 Ο Γηαγσληζκφο κπνξεί λα αθπξσζεί, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο ΑΜ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 

 παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία 
επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

 εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ εηο βάξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 

 εάλ έιεμε ε ηζρχο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη δελ δνζνχλ νη 
απαηηνχκελεο παξαηάζεηο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

 
Δάλ δηαπηζησζνχλ ιάζε ή παξαιείςεηο ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, 
κπνξεί λα αθπξσζεί ελ κέξεη ε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη: 
 

 ή λα αλακνξθσζεί αλάινγα ην απνηέιεζκα ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηεο ΑΜ, 

 ή λα απνθαζηζζεί απφ ην ίδην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε επαλάιεςε ηνπ 
Γηαγσληζκνχ απφ ην ζεκείν πνπ έγηλε ην ιάζνο ή ε παξάιεηςε. 

 
17.2 Ο Γηαγσληζκφο κπνξεί επίζεο λα καηαησζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ΑΜ, ηδίσο εάλ: 
 

 ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ θξηζεί αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 

 ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ θξηζεί νηθνλνκηθά αζχκθνξν, 
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 ν αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε θξηζεί κε ηθαλνπνηεηηθφο, 

 ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ ΑΜ. 
 
17.3 ε πεξίπησζε αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, φζνη είραλ 

ζπκκεηάζρεη ζε απηφλ δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε 
ιφγν. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 18: ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
18.1 Η χκβαζε απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηεύρε, ηα νπνία νξίδνληαη σο 

ζπκβαηηθά, αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν, ε δε 
ζεηξά ηζρχνο απηψλ, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο, θαζνξίδεηαη σο 
εμήο: 

 

 Σν Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ. 

 Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Η Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο θαη ην Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ πνπ 
ηπρφλ ζα εθδνζεί. 

 
18.2 Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ν επηιεγήο Αλάδνρνο 

θαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εληφο δέθα (10) 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 ηελ εγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.2 ηεο 
παξνχζεο θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο εμνπζηνδνηήζεηο, ζχκθσλα κε ηα 
αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 19.1 ηεο παξνχζεο. Πξνο απνθπγήλ 
θαζπζηεξήζεσλ ζρέδηα ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ππνβάιινληαη πξνο 
έιεγρν ζηελ ΑΜ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
Αλ ε πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 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 
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θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ρσξίο απηφ λα ζπληζηά ππνρξέσζε 
νπνηνπδήπνηε είδνπο απνδεκίσζεο πξνο νηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 19: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟΗ ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ - ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΤΜΒΑΖ 
 
19.1 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα νξίζεη ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ κε απφθαζε ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηνπ ή ησλ κειψλ 
ηνπ ζε πεξίπησζε αλαδφρνπ ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο νη νπνίνη ζα ελεξγνχλ 
ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ζα 
ππνγξάθνπλ φιε ηελ αιιεινγξαθία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. ηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλνπο απηνχο εθπξνζψπνπο ζα απεπζχλνληαη θαη ζα 
θνηλνπνηνχληαη φια ηα έγγξαθα ηεο αιιεινγξαθίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
κεξψλ. Ο παξαπάλσ εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα θαηνηθεί ή 
δηακέλεη ζηελ Αζήλα. 

 
Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ σο άλσ εθπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ θνηλνπνηείηαη 
ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ ΑΜ, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή 
απφθαζε ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ κειψλ ηνπ ζε 
πεξίπησζε αλαδφρνπ ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ. Οπνηαδήπνηε 
αιιαγή ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ εθπξνζψπσλ γλσζηνπνηείηαη νκνίσο ζηελ 
ΑΜ. Κνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηνλ παιηφ εθπξφζσπν ή ζηελ 
παιηά δηεχζπλζε ζεσξνχληαη ηζρπξέο, εθφζνλ γίλνληαη πξηλ ηελ γλσζηνπνίεζε 
ησλ κεηαβνιψλ. 
 

19.2 Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο Τπεξεζίεο ηεο χκβαζεο ππφ ηελ επίβιεςε ηεο 
ΑΜ. Η επίβιεςε απηή αθνξά ηνλ έιεγρν ηήξεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ φξσλ 
ηεο χκβαζεο θαη γεληθφηεξα ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, αιιά ζε 
θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ γηα ηηο 
παξαιείςεηο ή ζθάικαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο χκβαζεο. Ο 
Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αξηηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ. 

 
Η επίβιεςε ηεο χκβαζεο απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ ζα γίλεηαη απφ ηελ 
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 
Η σο άλσ Αξκφδηα Γηεχζπλζε, ζα νξίζεη ζηε ζπλέρεηα, κε απφθαζή ηεο πνπ ζα 
γλσζηνπνηεζεί ζηνλ Αλάδνρν, έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά πξφζσπά, σο 
Δπηβιέπνληεο ηεο χκβαζεο. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 20: ΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΛΖΡΧΜΖ 
 
20.1 Ο ηξφπνο πιεξσκήο γηα ηα ηέζζεξα (4) δηαθξηηά αληηθείκελα ηεο ζχκβαζεο 

δηαρσξίδεηαη σο εμήο: 
 

α) Πιεξσκή γηα ηελ ππεξεζία αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο 
Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP). 
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Ο Αλάδνρνο γηα ηηο ππεξεζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζα απνδεκησζεί 
ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ζε 
δχν (2) δφζεηο σο εμήο: 
 

 60% ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, 
κεηά ην πέξαο ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ έθδνζε 
βεβαίσζεο πεξαίσζεο ηνπ ζρεηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 

 40% ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, 
κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 
β)  Πιεξσκή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο γηα δχν (2) έηε. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα απνδεκησζεί γηα ηελ παξνρή εγγχεζεο ζε 2 ηζφπνζεο δφζεηο 
φπνπ ε θάζε κία ζα θαιχπηεη ηελ εηήζηα δηάξθεηα, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή 
ηνπ πξνζθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 
 
γ)  Πιεξσκή ηερληθήο ππνζηήξημεο έσο 30 αλζξσπνεκέξεο γηα δχν (2) έηε. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα απνδεκηψλεηαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο 
ππνζηήξημεο ζε αλζξσπνεκέξεο, ππνινγίδνληαο απφ ηελ Οηθνλνκηθή ηνπ 
Πξνζθνξά ηνπ ην θφζηνο αλά αλζξσπνεκέξα, κεηά ηελ βεβαίσζε εθηέιεζεο 
απηψλ απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ αληηθεηκέλνπ.  
 

δ) Πληρωμή για ηις Υπηρεζίες προζθήκης νέων λειηοσργιών ζηο Σύζηημα 
Οικονομικής Διατείριζης. 

 
Ο Αλάδνρνο ζα απνδεκησζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κεηά 
ηελ βεβαίσζε πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ 
αληηθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
αληηθείκελν. 

 
20.2 Ο Αλάδνρνο πξνθεηκέλνπ λα απνδεκηψλεηαη ζα ζπληάζζεη αηηήζεηο πιεξσκψλ 

ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 
 

 Τπεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο αηηείηαη πιεξσκή, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. 

 Σν Σίκεκα πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ππεξεζίεο. 

 Νφκηκεο θξαηήζεηο, ζπκςεθηζκνί θαη παξαθξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Δπηπιένλ παξαθξάηεζε χςνπο 0,10% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο 
θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ θάιπςε 
ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ, ε νπνία βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν (Ν. 4013/11, φπσο θάζε θνξά 
ηζρχεη). Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ε ελ ιφγσ θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 
3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ 
ραξηνζήκνπ. 

 Ο αλαινγψλ ΦΠΑ. 
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Η ΑΜ ζα ειέγρεη ηελ Αίηεζε Πιεξσκήο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο θαη ζα πξνβεί ελδερνκέλσο ζε δηνξζψζεηο ή 
έγθξηζή ηεο. 
 
Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο Αίηεζεο Πιεξσκήο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη ζηελ ΑΜ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 
 

 Σηκνιφγην ζχκθσλα κε ην λφκν. 

 Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

 Βεβαίσζε Πιεξσκήο Αζθαιηζηηθψλ Δηζθνξψλ (ΙΚΑ, θιπ). 
 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη επίζεο νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ 
απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη δεηεζεί απφ ηελ ΑΜ. 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 
 

1. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο 
εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα Σακεία Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο, Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη πληάμεσλ, Δπαγγεικαηηθψλ, 
Γεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ. 

 
2. Σν πκβαηηθφ Σίκεκα δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζα θαηαβάιιεηαη, εθφζνλ απαηηείηαη, απφ 
ηελ ΑΜ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ πιεξσκή θάζε Σηκνινγίνπ. 

 
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη εληφο ηνπ επνκέλνπ, απφ ηελ παξαιαβή ηνπ 
ηηκνινγίνπ, κελφο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ ππνβιεζεί ηα σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθά. 

 
20.3 ηε πκβαηηθή απηή Ακνηβή έρεη ζπλππνινγηζζεί θαη πεξηιακβάλεηαη φιν ην 

θφζηνο θαη νη θάζε θχζεο θαη κνξθήο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ άξηηα 
εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δειαδή κηζζνί, άδεηεο, 
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, απνδεκηψζεηο, δψξα πξνζσπηθνχ, επηδφκαηα, ηπρφλ 
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, έμνδα αζθαιίζεσλ πξνζσπηθνχ θαη γεληθά θάζε 
δαπάλε κε ξεηά θαηνλνκαδφκελε, ηα γεληθά έμνδα, νη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ 
θαη ην φθειφο ηνπ. Γεληθά, πεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ άκεζα ή έκκεζα ζπλδεφκελα κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, εθηφο ηνπ 
ΦΠΑ. Ο Αλάδνρνο νπδεκία άιιε απαίηεζε έρεη απφ ηελ ΑΜ πέξα απφ ην πνζφ 
ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 21: ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 
21.1 Η εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αθνξά ζην αληηθείκελν ηεο 

αλαβάζκηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο ERP.  
 
 Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ην 

ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 22.1 ηεο παξνχζαο), αξρίδεη ε 
Πεξίνδνο Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη 
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ππεξεζίεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην ινγηζκηθφ θαη ηηο εθαξκνγέο, 
θαη θέξεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 
 
Η πεξίνδνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ 
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
Καηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη 
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη νη παξαθάησ: 
 

 Γσξεάλ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

 Γηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ. 

 Γηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ 
δηαδηθαζηψλ, αθφκε θαη απηψλ πνπ εκθαλίδνπλ πεξηνδηθφηεηα (π.ρ. 
εηήζηα απνγξαθή).  

 Απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ 
(bugs). Καηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηε ΑΜ, ν Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα επηιχεη ηα πξνβιήκαηα εληφο κηαο εκέξαο απφ ηελ 
αλαγγειία εθφζνλ απηά δελ έρνπλ πξνθχςεη απφ θαθφβνπιεο ή άζηνρεο 
παξεκβάζεηο ηξίησλ. 

 Γηαζθάιηζε ηνπ επηπέδνπ δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Παξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ ή 
ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηελεξγεί πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ 
εθαξκνγψλ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη πέξαλ ηνπ σξαξίνπ θαλνληθήο 
ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΜ. 

 
21.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ 

παξνπζηαζηνχλ ιφγσ ηεο αλαβάζκηζεο, θαηά ην θιείζηκν ηνπ έηνπο θαη ηελ 
κεηαθνξά δεδνκέλσλ, φπνηε απηή ιάβεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 22: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
 
22.1 Πξνζσξηλή παξαιαβή 

 
Η πξνζσξηλή παξαιαβή ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη 
κε ηελ ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 
δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο,  
Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο: 
 

 Η επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ δνθηκψλ ειέγρσλ φισλ ησλ 
ππνζπζηεκάησλ. 

 Η απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ. 

 Η δηελέξγεηα: 

 System tests. 

 User acceptance tests. 
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22.2 Οξηζηηθή παξαιαβή 
 
Η νξηζηηθή παξαιαβή ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη κε 
ηελ ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ, κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 
πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ 
πξνδηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ ηεο ΑΜ,  
Σπρφλ δηαθνξέο, απνθιίζεηο, εζθαικέλα απνηειέζκαηα θιπ πνπ ζα 
δηαπηζησζνχλ ζα πξέπεη λα απνθαηαζηαζνχλ άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν, 
δηαθνξεηηθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηεο παξνχζαο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 23: ΛΖΞΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 

Η ιήμε ηεο χκβαζεο πηζηνπνηείηαη κε ηελ βεβαίσζε πεξαίσζεο ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Γ.Τ. φπνπ βεβαηψλεηαη φηη 
έρνπλ εθηειεζηεί φιεο νη ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 
ηεο χκβαζεο. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζηνλ Αλάδνρν 
ζχκθσλα κε ην κεηά ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 24: ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί εκπηζηεπηηθά νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 
πιεξνθνξίεο πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο χκβαζεο θαη 
αθνξνχλ ελδεηθηηθά ηελ νξγάλσζε, ππνρξεψζεηο, ζηνηρεία, δξαζηεξηφηεηα, 
νηθνλνκηθά ζέκαηα ή ππνζέζεηο ηεο ΑΜ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
δηαζθαιίζεη φηη θάζε ζηέιερνο ή ζπλεξγάηεο ηνπ, πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο χκβαζεο ζα δεζκεχεηαη απφ ηνπο φξνπο ηήξεζεο ηνπ 
απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ. Σα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ άξζξν ζα 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηε ιήμε ηζρχνο ή ιχζε ηεο χκβαζεο. ε 
πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ε ΑΜ έρεη 
δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε θαη ζα αμηψζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε 
δεκηάο πνπ έρεη ππνζηεί. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 25: ΛΤΖ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ 
 
25.1 Η χκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα εάλ, νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, 

ν Αλάδνρνο: 
 

α. Πησρεχζεη 

β. ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε  

γ. ηεζεί ππφ δηαρείξηζε. 

 
25.2 Η χκβαζε ιχεηαη επίζεο ζπλεπεία θαηαγγειίαο απηήο ζηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο: 
 
25.2.1 Η Α.Μ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο λα δηαθφςεη ηελ 

εθηέιεζή ηεο θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο χκβαζεο. 
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ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απνδεκησζεί κφλν γηα ηηο 
ππεξεζίεο πνπ ζα έρνπλ παξαζρεζεί ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ελψ θάζε άιιε 
αμίσζε ηνπ γηα ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ παξαζρεζεί ή δελ είλαη ζχκθσλεο κε 
ηε χκβαζε φπσο θαη γηα ζεηηθέο ή απνζεηηθέο δεκίεο, ξεηά απνθιείεηαη. 

 
25.2.2 Η Α.Μ. δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο λα 

θαηαγγείιεη ηε χκβαζε εθφζνλ ν Αλάδνρνο παξαβαίλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. 

 
Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη, ν Αλάδνρνο ζα ζεσξείηαη φηη 
παξαβαίλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο εάλ: 

 
- παξέρεη ππεξεζίεο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

χκβαζεο, 
 
- εθηειεί ειιηπψο ή αξλείηαη λα εθηειέζεη ππεξεζίεο ηεο χκβαζεο γηα ηηο 

νπνίεο ιακβάλεη ζρεηηθέο εληνιέο απφ ηελ Α.Μ.  
 
- δελ εθπιεξψλεη νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 26: ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ‒ ΔΚΥΧΡΖΖ 
 
Γελ επηηξέπεηαη ε ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, νχηε ε εθρψξεζε ζε ηξίην, κέξνπο ή ζπλφινπ ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Α.Μ. δηθαηνχηαη λα 
πξνρσξήζεη ζηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 27: ΓΛΧΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΓΛΧΑ ΤΜΒΑΖ 
 
27.1 Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη θάζε έγγξαθν ηεο ΑΜ 

είλαη ζπληεηαγκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα 
ππνβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα έρνπλ ζπληαρζεί ή 
κεηαθξαζηεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ θαηαηεζνχλ έγγξαθα 
θαη ζε άιιε γιψζζα ππεξηζρχεη ε Διιεληθή. 

 
27.2 Η χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σν ζχλνιν ηεο γξαπηήο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα δηεμάγεηαη ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 28: ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 
 
28.1 Ο Γηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζηα Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηηο 

γεληθέο αξρέο πνπ θαηά ην ηζρχνλ Γίθαην δηέπνπλ ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ 
φπσο ηνπ παξφληνο. 

 
28.2 Η χκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζηεί, ζα δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ ηεο θαη 

ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη δε ηνλ Διιεληθφ Αζηηθφ Κψδηθα. 
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Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο ή δηαθσλίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ην Γηαγσληζκφ 
θαη ηε χκβαζε, αξκφδηα είλαη απνθιεηζηηθά ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη δε ησλ 
Αζελψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α) 

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α1 

«ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ» 
 
 

ηελ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ  
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

 
Άξζξνπ 11.7 ηεο Γηαθήξπμεο  

 

Πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηεο σο άλσ παξνρήο ππεξεζηψλ 

 

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

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

θάηνηθνο……………………………………...................…………………........., θάηνρνο ηνπ 

Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο κε ηνλ αξηζκφ ……………………………, πνπ εθδφζεθε 

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

ππνςήθηνο 2  ζην δηαγσληζκφ 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 10.1 ηεο Γηαθήξπμεο, κε 

                                                
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 δηαγσληζκφ εηαηξεία, είηε σο κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο είηε σο κέινο ζχκπξαμεο 
ή θνηλνπξαμίαο  
4 δηαγξάθνληαη αλάινγα νη θξάζεηο πνπ δελ ρξεηάδνληαη 
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απφθαζε ειιεληθνχ ή αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ5 γηα ππεμαίξεζε, απάηε, πιαζηνγξαθία, 

ςεπδνξθία, δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία, ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε θαη 

λνκηκνπνίεζε 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, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10.2 ηεο Γηαθήξπμεο. 

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 

φζνλ αθνξά θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Διιάδαο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10.4 ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

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

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

ζηελ Διιάδα λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10.5 ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

Σ. Όιεο νη αλσηέξσ δειψζεηο κνπ είλαη αιεζείο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

10.6 ηεο Γηαθήξπμεο. Γλσξίδσ θαη απνδέρνκαη φηη ε αιήζεηα ησλ δειψζεψλ κνπ ζα 

ειεγρζεί ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζψ αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο θαη φηη ζα απνθιεηζζψ 

ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ θάπνηα απφ ηηο δειψζεηο κνπ απνδεηρζεί αλαιεζήο. 

 

(Σφπνο – Ηκεξνκελία) 
 

………………………………....... 

 

Ο δειψλ 

 

………………………………....... 

 

 

                                                
5 Γηαγξάθεηαη ε θξάζε πνπ δελ αξκφδεη ζηελ πεξίπησζε 
6 Γηαγξάθνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο Β, Γ νη θξάζεηο πνπ δελ αξκφδνπλ ζηελ πεξίπησζε 
7 Η ιέμε εθθαζάξηζε δηαγξάθεηαη φηαλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Β) 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β1 

 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

 
Πξνο ηελ                                                                                               Αζήλα .................... 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
Μεζνγείσλ 191-193 
115 25, Αζήλα 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. ………………………. ΓΗΑ ΠΟΟ 1.160,00 ΔΤΡΧ 

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 δηαγσληδνκέλνπ) 
γηα πνζφ ίζν κε ρίιηα εθαηόλ εμήληα επξώ (1.160,00€) γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο ζην 
Γηαγσληζκφ πνπ δηελεξγεί ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα ηελ αλάζεζε ζε αζθαιηζηηθή 
εηαηξεία ηεο αζθάιηζεο ησλ Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο (Γηαγσληζκφο RFP-288/16: 
«Αλαβάζκηζε πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ηνπ Λνγηζκηθνύ πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο Δηαηξηθώλ Πόξσλ ηεο SAP”). 

Η εγγχεζή 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, 862-866 θαη 868-869 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 (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηεο εηδνπνίεζεο απηήο, 
ρσξίο νπνηαδήπνηε αληίξξεζε, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ζαο. 

4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο παξνχζαο εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή 
ζπγθαηάζεζή ηνπ σο άλσ νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή 
επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηνχ (απηήο) 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 δηαγσληδνκέλνπ ηζρχεη 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα πεξίνδν επηά (7) κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Γηα φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζεκα 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 πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα εγγχεζε ή κε νπνηαδήπνηε 
πιεξσκή κε βάζε ηελ εγγχεζε απηή ζα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα 
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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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Β) 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β2 

 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Πξνο ηελ                                                                                             Αζήλα .................... 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
Μεζνγείσλ 191-193 
115 25, Αζήλα 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. .......................... ΓΗΑ ΠΟΟ ....……………ΔΤΡΧ 

1. Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληί ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ 
ηνπ/ηεο (*) ……..…………………………………………………………………… …… γηα 
πνζφ …………………………………………………………………………… ην σο άλσ 
πνζφ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ ηνλ Αλάδνρν (*) 
….…………… …………………… …………. θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο 
χκβαζεο «Αλαβάζκηζε πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ηνπ Λνγηζκηθνύ 
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δηαηξηθώλ Πόξσλ ηεο SAP», RFP-288/16 πνπ ππνγξάθεθε 
κεηαμχ ηεο παξαπάλσ αλαδφρνπ θαη ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. 

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, 862-865 θαη 867-869 ηνπ Διιεληθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα, 
φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηά καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα ππφςε άξζξα. 

3. Με ηελ θνηλνπνίεζε ζηελ Σξάπεδα καο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ζαο, ζαο 
δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή, ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο 
θαηαβάιινπκε εληφο (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο παξαιαβήο απφ ηελ 
Σξάπεδά καο ηελ ελ ιφγσ εηδνπνίεζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε αληίξξεζε, νιφθιεξν ή 
κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο.  

4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή 
ζπγθαηάζεζε ηνπ/ηεο ......................................... (*) νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε 
ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο 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 ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρχ κέρξη λα 
επηζηξαθεί ζ’ εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη καο 
απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ 
άκεζε θαηαβνιή ζ’ εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. 

6. ε πεξίπησζε πνπ αλαθχςεη δηαθσλία σο πξνο ηελ εγγχεζε απηή ή ηηο ζρεηηθέο 
πιεξσκέο, ε δηαθνξά ζα επηιχεηαη ζηα θαζ’ χιε αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ 
ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην. 

7. Βεβαηνχκε επίζεο φηη, κε ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, δελ πθίζηαηαη 
παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ γηα ηελ έθδνζε 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηε Σξάπεδα καο. 

__________________________________________________________ 
(*) αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ε νλνκαζία φινπ ηνπ 

αλάδνρνπ ζρήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ε εγγχεζε είλαη θνηλή ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο 
θνηλνπξαμίαο θαη αθνξά ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Γ) 
ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ SAP ERP2004 ΣΖ ΑΜ 

 
 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ΑΜ απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2007, 
ππνζηεξίδνληαη απφ έλα ζχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη ρεδηαζκνχ Δπηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ 
(ERP) ηεο εηαηξείαο SAP, έθδνζεο SAP ERP 2004 (ECC 5.0). 
 
Σν πεξηβάιινλ SAP θαη ε απαξαίηεηε ππνδνκή φπσο έρεη πινπνηεζεί ζηελ ΑΜ είλαη ε 
αθφινπζε: 

 

 Τπάξρνπλ ζε ιεηηνπξγία δπν ζπζηήκαηα SAP. To πεξηβάιινλ παξαγσγηθήο 
ιεηηνπξγίαο (Production Application SAP Server) θαη ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο θαη 
ειέγρνπ εθαξκνγψλ (Development Application SAP Server). 

 Σα ζπζηήκαηα SAP είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ππνινγηζηέο Dell PowerEdge 2950, ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζε πίλαθα πνπ αθνινπζεί, 
ιεηηνπξγνχλ δε ζε πεξηβάιινλ Windows Server2003 R2 Enterprise Edition. 

 Σα δεδνκέλα ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο δηαηεξνχληαη ζε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ 
Oracle 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.2.0. Σν κέγεζνο ηεο βάζεο ηνπ 
παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη 62 GB (ζπλνιηθφο ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη). Η 
θσδηθνπνίεζε ραξαθηήξσλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζε non-Unicode πξφηππν. 

 Σν πεξηβάιινλ SAP δηαζέηεη δεθαπέληε (15) ελεξγνχο ρξήζηεο θαηεγνξίαο full 
professional. 

 Σέινο ην πξντφλ SAP Solution Manager δελ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ πθηζηακέλε 
δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο SAP. 

 
Η εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ SAP ERP 2004 πνπ πινπνηήζεθε θαη είλαη ζε ρξήζε 
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ππνζπζηήκαηα (modules): 

 Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε (Financial Accounting - FI) 

 Διεγθηηθή-Κνζηνιφγεζε (Controlling - CO) 

 Γηαρείξηζε ησλ Τιηθψλ (Material Management - MM) 
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Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Τιηθνύ (Hardware) 

 

 Production Application Server Development Application Server 

Manufacture Dell Inc Dell Inc 

Model PowerEdge 2950 PowerEdge 2950 

Processor Information 
2 Physical Processors/4 Cores/64 
bits 

1 Physical Processors/2 Cores/64 
bits 

Processor Name 2 Intel Xeon CPU 5160 @ 3.00GHz Intel Xeon CPU 5160 @ 3.00GHz 

Memory Information 4 x 2GB 4 x 1GB 

Storage Device Information   

Disk 0 72.7 GB 72.7 GB 

Disk 1 145.4 GB 145.4 GB 

Disk 2 145.4 GB  

Operating System 
Windows Server 2003 R2 
Enterprise Edition Service Pack 1 

Windows Server 2003 R2 
Enterprise Edition Service Pack 1 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Γ) 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ & ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 
 
Γεληθά 

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο 
Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP), ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο 
ππνζηήξημεο γηα δπν έηε θαη ηελ πξνζζήθε λέσλ ιεηηνπξγηψλ ζην χζηεκα Οηθνλνκηθήο 
Γηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη κε ην ζχλνιν ησλ γεληθψλ θαη 
εηδηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 
Η ΑΜ ζε θακία πεξίπησζε δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ απιή αλαβάζκηζε ηνπ πιηθνχ, αιιά 
γηα ηελ πιήξε ζέζε ζε ιεηηνπξγία απηνχ σο νινθιεξσκέλν ζχζηεκα γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, θαη πξνο 
απνθπγή θάζε ακθηβνιίαο, δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ζα γίλεη απνδεθηή απφ ηελ ΑΜ ε 
παξάδνζε ηκήκαηνο κφλν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα 
πξνκεζεχζεη. 
 
Αλαιπηηθά, νη απαηηνχκελεο ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ηηο πξνζθνξέο 
ησλ ππνςήθησλ Αλαδφρσλ πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 
 
 
Σκήκα Α:      Αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ERP ηεο 
ΑΜ. 
 
Η αλαβάζκηζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΑΜ ζηε λέα έθδνζε 
νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη λα 
ελζσκαηψζεη θάζε λέα ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα 
εηαηξεία θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε φηη ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ζην λέν ERP ζχζηεκα, 
έηζη ψζηε ε ΑΜ λα έρεη κεηά ηε αλαβάζκηζε, ηελ ίδηα ή θαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε φιεο 
ηηο εθαξκνγέο ηεο. 
 
Δηδηθφηεξα, ε πξάμε αλαβάζκηζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ πφξσλ ηεο ΑΜ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα 
αθφινπζα: 
 
1. Αλαβάζκηζε ηνπ ήδε εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο SAP ERP 2004(ECC 5.0) ζε 

SAP ERP ECC 6.x 
(φπνπ x ε ηειεπηαία δηαζέζηκε release θαη ην ηειεπηαίν δηαζέζηκν enhancement 
package) 
 
H αλαβάζκηζε πξέπεη εθηφο απφ ην παξαγσγηθφ ζχζηεκα λα θαιχπηεη θαη ην 
ζχζηεκα αλάπηπμεο θαη ειέγρνπ (ελ ζπληνκία απνθαινχκελν ζην εμήο 
Development). 
 
Η αλαβάζκηζε (upgrade) ηνπ ζπζηήκαηνο SAP ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα 
παξαθάησ κέξε: 

 Σερληθή αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο Development απφ ERP 2004 ζε ERP ECC 
6.x. 
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 Έιεγρν θαη δηφξζσζε ησλ αληηθεηκέλσλ (objects) πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηηο 
standard SAP θάζεηο ειέγρνπ (SPDD & SPAU) ηεο ηερληθήο αλαβάζκηζεο, 
θαζψο θαη δεκηνπξγία development requests ζην ζχζηεκα Development. 

 Δλεκέξσζε (update) ησλ ππαξρφλησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 
θαηαγξαθή ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο φζνλ 
αθνξά ζηα ππνζπζηήκαηα Λνγηζηηθήο (FI) ,Διεγθηηθήο (CO), Γηαρείξηζε ησλ 
Τιηθψλ (MM) 

 Γνθηκή ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζελαξίσλ ζην Development ζχζηεκα θαη 
δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο φπνπ απαηηείηαη κε παξάιιειε δεκηνπξγία correction 
requests. 

 Γνθηκή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο λέαο version ECC 6.x απφ ηνπο key users ζην 
Development ζχζηεκα, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπκβνχισλ. 

 Σερληθή αλαβάζκηζε παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ERP 2004 ζε ERP ECC 
6.x 

 Μεηαθνξά φισλ ησλ requests ζην παξαγσγηθφ ζχζηεκα.  

 Delta training θαη εθπαίδεπζε βαζηθψλ ρξεζηψλ. 

 Τπνζηήξημε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 
2. Αλαβάζκηζε ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ Oracle 10g RDBMS. 

Η αλαβάζκηζε πξέπεη λα γίλεη ζηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ε 
νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ λέα έθδνζε ηνπ ERP. 

 
3. Μεηαηξνπή ηνπ πεξηβάιινληνο SAP ζε πξόηππν θσδηθνπνίεζεο Unicode. 

Μεηαηξνπή ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ γηα φια ηα ζπζηήκαηα SAP ηεο ΑΜ 
απφ πξφηππν θσδηθνπνίεζεο ραξαθηήξσλ non-Unicode πνπ πθίζηαηαη ζήκεξα, ζε 
πξφηππν θσδηθνπνίεζεο Unicode. 

 
4. Δγθαηάζηαζε – παξακεηξνπνίεζε ηνπ SAP Solution Manager. 
 
5. Τπνβνιή πξόηαζεο δηαζηαζηνιόγεζεο (Sizing) ηεο απαηηνύκελεο ππνδνκήο 

Τιηθνύ (Hardware). 
Ο Αλάδνρνο, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηεο ΑΜ θαη ηελ ηειηθή 
δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο SAP κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ, ζα 
πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηελ επάξθεηα ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο θαη λα ππνβάιεη 
πξφηαζε βειηίσζεο, επέθηαζεο ηεο ζε Hardware θαη System Software. 
Δίλαη επηζπκεηή ε δηακφξθσζε ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηνλ πξνηεηλφκελν 
εμνπιηζκφ (π.ρ. κηαο πξφηαζεο βαζηθήο δηακφξθσζεο, θαη κηαο κε πξνεγκέλεο 
δπλαηφηεηεο). Οη πξνηάζεηο δηακφξθσζεο ζα πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ ιεπηνκεξψο 
θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη ζπκβαηέο κε ηα ππάξρνληα ηερλνινγηθά πξφηππα 
(standards) ηεο ΑΜ.  

 
6. Μεζνδνινγία  

Μεζνδνινγία πινπνίεζεο 

Σν Έξγν ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί αθνινπζψληαο ηα πξφηππα θαη ηελ κεζνδνινγία 
ASAP (Accelerated SAP) πνπ αλαπηχρζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε SAP 
δηεζλψο γηα έξγα αλαβάζκηζεο, θαζψο θξίλεηαη σο ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ 
επηηπρή πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. Η κεζνδνινγία ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ηηο πέληε επηκέξνπο θάζεηο, φπσο παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο: 

16PROC004720749 2016-07-06



 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΣAIΡΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΖ SAP 
 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

RFP-288/16 

 

41 
 

 Πξνεηνηκαζία ηνπ Έξγνπ (Project Preparation). 

 Σερληθή αλαβάζκηζε (Upgrade) ζπζηεκάησλ.  

 Έιεγρνο – Γηφξζσζε εθαξκνγψλ. 

 Σειηθή Πξνεηνηκαζία (Final Preparation) - Παξαγσγηθφ Upgrade. 

 Τπνζηήξημε Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο (Go Live& Support). 
 
 
7. Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο Τπεξεζηώλ 

Αλάιπζε Απαηηήζεσλ 

θνπόο 

Η αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ απνζθνπεί ζην λα απνθηήζεη ν Αλάδνρνο κηα ζπλνιηθή 
εηθφλα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ θχξησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 
επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο απηέο έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ 
ηξέρνπζα έθδνζε ηνπ SAP ERP ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο ΑΜ. 
 
Πεξηγξαθή 

Ο αλάδνρνο αληιψληαο ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο κέζα απφ 
ζπλεληεχμεηο κε αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο ΑΜ θαη κειεηψληαο ηελ πθηζηάκελε 
εγθαηάζηαζε ζα πεηχρεη κία ζε βάζνο αλάιπζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ψζηε κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ SAP εξγαιείσλ λα πεηχρεη ηελ απξφζθνπηε 
κεηάβαζε ζηελ λέα έθδνζε SAP ERP ECC 6. 

 
 
8. Παξακεηξνπνίεζε θαη αλάπηπμε ινγηζκηθνύ 

 θνπόο 

ην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΑΜ δελ πξνβιέπνληαη πξφζζεηεο 
ππεξεζίεο Παξακεηξνπνίεζεο θαη Αλάπηπμεο. Ο Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα 
παξακεηξνπνηήζεη ή/θαη λα αλαπηχμεη, κφλν φζα λέα ζηνηρεία πξναπαηηνχληαη γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ ERP ζπζηήκαηνο ηεο ΑΜ ππφ ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη 
ζην αλαβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ. 
 
ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο δνθηκέο ζην 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηφζν ζην ζχλνιν ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ζαλ νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, φζν θαη ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο πξηλ 
απηέο παξαδνζνχλ. 

 
Παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 

Η ππεξεζία απηή αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε θαη πινπνίεζε ησλ πζηεκάησλ θαη 
Τπνζπζηεκάησλ, πνπ ρξήδνπλ πξφζζεηεο παξακεηξνπνίεζεο, ψζηε λα ζπλερίζνπλ 
λα ηθαλνπνηνχληαη ζην ζχλνιν ηνπο νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο ΑΜ πνπ 
θαιχπηνληαη ζηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο απηήο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα: 

 Αλαγλσξίζεη – ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο ΑΜ - ηηο ιεηηνπξγηθέο 
πεξηνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο ρξήδνπλ αιιαγψλ ζηελ παξακεηξνπνίεζε. 

 Αλαγλσξίζεη ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο 

 Καζνξίζεη ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 
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 Δπέκβεη θαηάιιεια ζηα επηκέξνπο πζηήκαηα θαη Τπνζπζηήκαηα ζχκθσλα κε 
ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 

 Δθηειέζεη ειέγρνπο θαιήο ιεηηνπξγίαο κε ηηο παξακέηξνπο απηέο. 
 

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ 

Η ππεξεζία απηή αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηεο ΑΜ νη 
νπνίεο δελ θαιχπηνληαη κε παξεκβάζεηο ζηελ απιή παξακεηξνπνίεζε θαη απαηηνχλ 
παξέκβαζε ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ.  

 
πγθεθξηκέλα ν Αλάδνρνο νθείιεη λα: 

 Αλαγλσξίζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο ΑΜ, νη νπνίεο απαηηνχλ 
παξεκβάζεηο ζην ελ ιεηηνπξγία ινγηζκηθφ. 

 Αλαπηχμεη, δηνξζψζεη θαη ειέγμεη ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ. 

 Οινθιεξψζεη ην ζχλνιν ησλ ινγηζκηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 
ζπζηήκαηνο, πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κε παξακεηξνπνίεζε θαη αλάπηπμε 

 
9. Έιεγρνο πζηήκαηνο 

Γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
αλαβαζκηζκέλνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε 
δηελέξγεηα ειέγρσλ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο. 
 
πγθεθξηκέλα, εθηφο απφ ηνπο ηερληθνχο ειέγρνπο (SPDD θαη SPAU) ζα 
δεκηνπξγεζνχλ θαη ζα ελεκεξσζνχλ, επηθαηξνπνηεζνχλ, θαηαγξαθνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο ΑΜ ζελάξηα ειέγρσλ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζην ζχλνιν ησλ ππαξρνπζψλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. ηελ 
ζπλέρεηα ζα ειεγρζεί ην ζχλνιν ησλ ζελαξίσλ σο πξνο ηελ θαιή ηνπο ιεηηνπξγία ζην 
λέν αλαβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ σο εμήο: 

 Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα ππνβιεζεί ζε System Tests, ψζηε λα ειεγρζεί ε 
ζπλνιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ε δηεπαθή ρξήζηε (user interface), ε αζθάιεηα θαη ε 
επηηπρήο αλαβάζκηζε. 

 Δπηπξφζζεηα ζα παξαρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζε ζπλεξγαζία κε επηιεγκέλε 
νκάδα ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα ζελάξηα ειέγρνπ (δνθηκέο απνδνρήο) ηα 
νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα εθηειεζηνχλ απφ ηελ επηιεγκέλε νκάδα ρξεζηψλ. 
Τπνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ ηερληθνχ θαη 
επηρεηξεζηαθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 
δηφξζσζε, απαινηθή θαη ηειηθή ξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ιάζε πνπ πηζαλφλ 
πξνθχςνπλ. 

 
Μεηά απφ θάζε ζηάδην δηελέξγεηαο ησλ δνθηκψλ θαη κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 
ζα πξνθχςνπλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΑΜ. 

 
10. Δθπαίδεπζε 

ηόρνο 

Η εθπαίδεπζε ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ 
αλαβάζκηζε, είλαη βαζηθή γηα ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη 
πεξηιακβάλεηαη ζηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. θνπφο ηεο εθπαίδεπζεο 
είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε εθκάζεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαζψο θαη ε εμνηθείσζε ησλ 
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ηειηθψλ ρξεζηψλ κε ην λεν ζχζηεκα ψζηε λα είλαη εθηθηή ε απνηειεζκαηηθή θαη 
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία, ε δηαρείξηζε θαη ε ζπληήξεζή ηνπ. 

 
 Πεξηγξαθή ππεξεζηώλ εθπαίδεπζεο 

Η εθπαίδεπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζα θαιχςεη θαη’ ειάρηζην 
ηηο παξαθάησ νκάδεο ρξεζηψλ: 

 Γηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο (Systems Administrators) – 3 κέιε ηεο Τπεξεζίαο 
Πιεξνθνξηθήο 

 Δπηιεγκέλνπο ρξήζηεο (Key Users) – κία νκάδα κέρξη 10 άηνκα, απφ 
ππαιιήινπο ηεο AM. 

 
Γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηζρχνπλ 
νη παξαθάησ πεξηνξηζκνί:  

 Ο ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο ζα ζπκθσλεζεί θαη νξηζηεί απφ θνηλνχ κεηαμχ 
Αλαδφρνπ θαη ηεο ΑΜ. 

 Η ρξνληθή δηάξθεηα δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 4 ψξεο εκεξεζίσο αλά εθπαηδεπφκελε 
νκάδα. 

 Ο αθξηβήο αξηζκφο σξψλ θαηάξηηζεο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο 
αξκνδηφηεηεο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ. 

 Η εθπαίδεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΜ ζηελ Αζήλα. 
 

 
11. Τπεξεζίεο Πξνεηνηκαζίαο γηα Παξαγσγηθή ιεηηνπξγία  

ηόρνο 

Οη ππεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο γηα παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο ρξήζηεο. Πξφθεηηαη 
νπζηαζηηθά γηα ην ζηάδην ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, απφ έλα 
ππνζχλνιν ησλ ρξεζηψλ, βάζεη κηαο ζεηξάο απφ πξνθαζνξηζκέλα, εθηεηακέλα 
ζελάξηα ειέγρνπ (users acceptance tests). 

Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ 

Η πξνεηνηκαζία γηα παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ ζπζηήκαηνο 
δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο: 

 Καηά ηελ πξνεηνηκαζία γηα παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ρξεζηκνπνηείηαη ην 
πεξηβάιινλ δνθηκψλ απνδνρήο / εθπαηδεχζεσλ 

 Η πξνεηνηκαζία γηα παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ιακβάλεη ρψξα κε ηε ζπκκεηνρή κηαο 
αληηπξνζσπεπηηθήο νκάδαο απφ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ νη νπνίνη έρνπλ 
νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζε. 

 Σα ζελάξηα ειέγρνπ, ζα είλαη θαηάιιεια επηιεγκέλα ψζηε λα θαιχπηνπλ ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην 
ζχζηεκα 

 
Ο Αλάδνρνο, ζηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα παξαγσγηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 

 Να βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ιεηηνπξγνχο ηεο ΑΜ. 

 Να δηαζέζεη πξνζσπηθφ κε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη επηρεηξεζηαθέο γλψζεηο 
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 
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 Να ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη): 
o Σηο θσδηθνπνηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
o Σνλ ελλνηνινγηθφ ζρεδηαζκφ 
o Σηο ξπζκίζεηο ηνπ Λνγηζκηθνχ 
o Σηο Ρπζκίζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 
o Σελ θπζηθή αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
o Σηο δηαζπλδέζεηο θαη ηηο αληαιιαγέο ησλ δεδνκέλσλ 

 Να δηνξζψλεη ηπρφλ ιάζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ 

 Να πξαγκαηνπνηεί νπνηεζδήπνηε ξπζκίζεηο, παξακεηξνπνηήζεηο, πξνζαξκνγέο, 
ηξνπνπνηήζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο 

 Να επηθαηξνπνηεί ηελ ηεθκεξίσζε (Documentation) ηνπ πζηήκαηνο 
 

Δπηπιένλ, νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ελδερνκέλσο εκθαληζηνχλ θαηά ηελ πηινηηθή 
απηή ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαηάιιεια απφ ηνλ Αλάδνρν πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ ζπζηήκαηνο .  

 
12. Σεθκεξίσζε πζηήκαηνο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, ν 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηνηκάζεη θαη λα παξαδψζεη ηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή 
ηεθκεξίσζε (Documentation), ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ ζπζηήκαηνο SAP, ζε έληππε θαη 
ειεθηξνληθή κνξθή ζηε ΑΜ. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ηνπ SAP Solution Manager 
γηα ηελ ειεθηξνληθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
Σν ζχλνιν ηεο ηεθκεξίσζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα εθηφο ησλ 
εγρεηξηδίσλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηα νπνία είλαη απιψο 
επηζπκεηή ε ειιεληθή γιψζζα, θαη ησλ φξσλ ηεο ηερληθήο ηεθκεξίσζεο πνπ δελ 
κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
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Σκήκα B:     πληήξεζε ηνπ λένπ πζηήκαηνο 
 
Αληηθείκελν απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ είλαη παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ 
λένπ ζπζηήκαηνο SAP.  
 
Οη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο πξέπεη λα είλαη απηέο πνπ παξέρεη ε SAP κε ηελ ζχκβαζε 
«SAP Enterprise Support» θαη αθνξνχλ ηηο 15 άδεηεο ρξήζεο πιήξνπο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ SAP (Full Professional) ηηο νπνίεο δηαζέηεη ε ΑΜ θαη ησλ 
αληηζηνίρσλ αδεηψλ ρξήζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ Oracle. 

 
 

Σκήκα Γ:    Σερληθή Τπνζηήξημε έσο 30 αλζξσπνεκέξεο 
 
Αληηθείκελν απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ είλαη παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο 
ππνζηήξημεο ε νπνία ζα θαιπθζεί απφ ηηο 30 αλζξσπνεκέξεο πνπ πξνβιέπνληαη φηη 
ζα απαηηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη πεξηιακβάλεη: 

 

 Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ 
ζπζηήκαηνο SAP θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ππνζπζηήκαηα πνπ νξίδνληαη ζην 
παξάξηεκα ηνπ παξφληνο κε ηίηιν «Τθηζηάκελν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα».  

 

 Τπεξεζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο ΑΜ γηα ζέκαηα ζπληήξεζεο - επέθηαζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ πρ απφ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο, λέεο 
νδεγίεο απφ επνπηεπφκελα Τπνπξγεία θαη Φνξείο θαη νπνηαδήπνηε άιιε αλάγθε 
πξνθχςεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

 
 
 

Σκήκα Γ: Απαηηήζεηο ινγηζηηθήο παξαθνινύζεζεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ 
έξγσλ 
 
Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. γίλεηαη κε πφξνπο ησλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ηεο Δπξσπατθήο 
Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ. Με βάζε ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε ινγηζηηθή 
ηήξεζε ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα νθείιεη λα 
αθνινπζεί ηνλ θαλφλα ηεο «ηρλειαζηκφηεηαο» (traceability), δει. ηελ άκεζε ζπζρέηηζε 
ησλ πφξσλ θαη ησλ δαπαλψλ, μερσξηζηά γηα θάζε έξγν. 
 
Χο ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν, λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ θαη δαπαλψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε ζπγθνηλσληαθνχ 
ζπζηήκαηνο (Μεηξφ θαη Σξάκ), φπσο ησλ ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο, πξνκεζεηψλ, 
ππεξεζηψλ, απαιινηξηψζεσλ θαζψο θαη δαπαλψλ επίβιεςεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 
Αηηηθφ Μεηξφ. 
 
ήκεξα, ε Αηηηθφ Μεηξφ δηαρεηξίδεηαη έμη (6) ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα γηα ηα νπνία 
ππάξρεη ε απαίηεζε ηήξεζεο μερσξηζηήο ινγηζηηθήο κεξίδαο ζηελ νπνία λα 
θαηαρσξνχληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δεινχκελεο 
δαπάλεο πξνο ηηο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 
 
ην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ απηψλ, απαηηείηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ινγηζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο έηζη ψζηε λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα «ραξαθηεξηζκνχ» θάζε 
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δαπάλεο ζην έξγν πνπ αθνξά, ζηελ θαηεγνξία δαπάλεο πνπ αθνξά (επηιέμηκε ή κή) 
θαζψο θαη ζηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Χο δαπάλεο λννχληαη φια ηα επηκέξνπο 
ζηνηρεία κηαο πιεξσκήο, φπσο θφξνη, ηφθνη, πξνθαηαβνιέο θαη απνζβέζεηο 
πξνθαηαβνιψλ, απφθηεζε παγίσλ, δηθαζηηθά έμνδα, ακνηβέο πξνζσπηθνχ, θιπ. 
 
Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο αλαθνξψλ αλά έξγν θαη 
ζπλνιηθά, αλαθνξηθά κε ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο (πγρξεκαηνδνηνχκελν ή Δζληθφ 
ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ), ηελ πεξίνδν ρξεκαηνδφηεζεο (Γ’ 
ΚΠ, ΔΠΑ, Νέν ΔΠΑ) θαη ηελ θαηεγνξία δαπαλψλ (επηιέμηκεο ή κε). 

 
Τπνπξγηθή Απόθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

 ΤΑ 14053/ΔΤ1749/27.03.2008 (ΤΠΑΤΓ) 

 YA 43804/ΔΤΘΤ 2041/07.09.09 (ΦΔΚ 1957/09.09.09). 
Σξνπνπνίεζε ηεο ΤΠΑΤΓ 14053/ΔΤ 1749/27.3.08 πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

 ΤΑ 28020/ΔΤΘΤ 1212/30.06.2010 (ΦΔΚ 1088/Β/19.07.10). 
Σξνπνπνίεζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ 
ΤΠΑΤΓ 14053/ΔΤ1749/27.3.2008 

 ΤΑ 5058/ΔΤΘΤ 138/5.2.2013 (ΦΔΚ 292/Β/13.2.2013). 
Σξνπνπνίεζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ 
ΤΠΑΤΓ 14053/ΔΤ1749/27.3.2008 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Δ)  
ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Α. ηνηρεία Γηαγσληδνκέλνπ: 

Δπσλπκία: 

Έδξα: 

Β. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά: 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο κε ηίηιν «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΣAIΡΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 
ΣΖ SAP», φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ δειψλσ φηη 
απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε ηα αλαγξαθφκελα ζηε παξνχζα Γηαθήξπμε 
θαη πξνζθέξσ ηα αθφινπζα ηηκήκαηα: 

 

α/α Πεξηγξαθή 
Πξνζθεξόκελε 

Ακνηβή 
(Οινγξάθσο) 

Πξνζθεξόκελε 
Ακνηβή 

(€) 

1 

Σκήκα Α 
Τπεξεζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ 
Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ 
(ERP) 

 

 

2 
Σκήκα Β 
Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο γηα δχν (2) έηε 

 

 

3 
Σκήκα Γ 
Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο έσο 
30 αλζξσπνεκέξεο  

 

 

4 

Σκήκα Γ 
Τπεξεζίεο γηα ηελ πξνζζήθε λέσλ 
ιεηηνπξγηψλ ζην χζηεκα Οηθνλνκηθήο 
Γηαρείξηζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 

 

 

 πλνιηθή Πξνζθεξόκελε Ακνηβή 

 

 

 

Αζήλα,                          2016 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 
 

 

 

(Σίζεηαη ε Τπνγξαθή ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ θαη ε ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο (ζε πεξίπησζε 

θνηλνπξαμίαο/ ζχκπξαμεο ηίζεληαη νη ππνγξαθέο ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ φισλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

θνηλνπξαμία/ ζχκπξαμε θαη ε ζθξαγίδα έθαζηεο εθ ησλ ζπκπξαηηνπζψλ εηαηξεηψλ).  
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