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ΑΡΘΡΟ 1: ΓΔΝΗΚΑ  

1.1 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (ζηε ζπλέρεηα αλαθεξφκελε σο ΑΜ) ηδξχζεθε κε ην άξζξν 
πξψην ηνπ λ. 1955/91 (ΦΔΚ 112/18.07.91, η. Α’). θνπφο ηεο ΑΜ ν νπνίνο 
πξνζδηνξίδεηαη κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.1955/91, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
άξζξν 35 ηνπ Νφκνπ 3202/03 (ΦΔΚ 284/11.12.03, η. Α’), θαη κε ην άξζξν 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. 

1.2 Η ΑΜ πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηε ζχκβαζε θχιαμεο  ησλ γξαθείσλ  ηεο ζε 
εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο, πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ 
δηαγσληζκφ κε αλνηθηή δηαδηθαζία, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, 
πξνζθαιψληαο φζνπο έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα ηεχρε πνπ ηε 
ζπλνδεχνπλ. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

  Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ πξνζδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηε θχιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ρψξσλ ηεο. Δπίζεο ζεσξεί ππνρξέσζε ηεο λα εμαζθαιίδεη αζθαιέο πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο ζην πξνζσπηθφ ηεο φπσο θαη λα δηαθπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηα 
πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. 

Η επηρείξεζε ε νπνία ζα επηιεγεί κε βάζε ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, ζα παξέρεη 
ππεξεζίεο θχιαμεο, ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα 
Γηαθήξπμε θαη ζηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Αληηθείκελν παξνρήο ππεξεζηψλ 
θχιαμεο θαη αζθάιεηαο απνηεινχλ: 

 α)   ην θηίξην φπνπ ζηεγάδνληαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ επί ηεο 
Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ,  

β)   ην θηίξην φπνπ ζηεγάδνληαη γξαθεία ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ επί ηεο νδνχ Γεδεψλ 
2, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη  

γ)    ν ρψξνο ζηάζκεπζεο ηνπ ζηαζκνχ Μεηξφ Καηεράθε επί ηεο νδνχ Μεζνγείσλ,  
ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

Σν θηίξην ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ απνηειείηαη απφ νθηψ (8) νξφθνπο ζπλνιηθήο 
επηθάλεηαο πεξίπνπ 4.400 η.κ. θαη δηαζέηεη δχν ππφγεηνπο ρψξνπο γηα ζηάζκεπζε 
απηνθηλήησλ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 2.000 ηκ. 

Σν θηίξην γξαθείσλ ηεο νδνχ Γεδεψλ απνηειείηαη ππφγεην, ηζνγείν, παηάξη, θαη 3 
(ηξεηο) νξφθνπο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 1.150 η.κ. 
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Ο ρψξνο ζηάζκεπζεο ηνπ ηαζκνχ Μεηξφ Καηεράθε έρεη ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 
6.000 η.κ. πεξίπνπ κε έλα κηθξφ νηθίζθν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θχιαμε γηα ην θηίξην ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ θαζψο θαη γηα ην 
θηίξην γξαθείσλ ηεο νδνχ Γεδεψλ ζα γίλεηαη απφ έλα (1) θχιαθα αλά βάξδηα θαη γηα 
ηα δχν θηίξηα, ζα είλαη 24-σξε ζε ηξεηο βάξδηεο, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζαββαηνθχξηαθσλ θαη αξγηψλ. Όζνλ αθνξά ηε θχιαμε ηνπ 
ρψξνπ ζηάζκεπζεο ηνπ ηαζκνχ Μεηξφ Καηεράθε ζα είλαη 8-σξε απφ 07:00 έσο 
15:00 ζε κηα βάξδηα πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα (εθηφο ζαββαηνθχξηαθσλ θαη 
αξγηψλ).  

  
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΗΣΛΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

 
Ο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη «Φύιαμε ησλ Γξαθείσλ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ». 

Ο ηίηινο απηφο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηα έγγραθα, δικαιολογηηικά, και λοιπά 
ζηοιτεία, ποσ θα σποβληθούν από ηοσς ππνςεθίνπο, ζσνοδεσόμενος από ηον 
κωδικό Αλαθνξάο RFP- 290/16 θαη A.. 26105. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ 

4.1 Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ κε αλνηθηή δηαδηθαζία κε δεκνζίεπζε 
πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζην Γηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ.  

 
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηα Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 

4.2 Ο Γηαγσληζκφο είλαη κεηνδνηηθφο θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη 
απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε ηηκή.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΣΔΚΜΖΡΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
 

5.1 Σηο Διαγωνιζμό μπορούν να λάβοσν μέρος οικονομικοί θορείς, θσζικά ή λνκηθά 
πξφζσπα κεκνλσκέλα ή ζε ζχκπξαμε / θνηλνπξαμία. ε θάζε πεξίπησζε νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο πξέπεη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο 
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 
 

5.1.1 Να έρνπλ ζπζηαζεί λόκηκα θαη λα ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή 
λνκνζεζία θαη λα θαηέρνπλ άδεηα αζθήζεσο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ αζθαιείαο (Νόκνο 2518/97 ΦΔΚ 164 ηεύρνο Α’, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα). 
 
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 ή ηελ 
θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ηελ ηειεπηαία 
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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 
 

5.1.2 Να απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 

5.2  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. 
 

5.3 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη 
λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 
ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. – 
Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr), αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία 
εγγξαθήο, ζχκθσλα κε ην λφκν 4281/2014, άξζξα 134-138 θαη Απφθαζε 
Π1/2390/16.10.2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ. 

θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν <Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο>, ηελ εγγξαθή ηνπο ζε 
απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο 
ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο:  

 

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

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

 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη 
ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 

-  είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή 

-  είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ Π.Γ. 
59/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / 
απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, 
πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή 
(πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. Ο 

ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα 

εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο 

ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

 
5.4  Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο έιαβε πιήξε γλψζε 

ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θη φηη απνδέρεηαη 
απηά αλεπηθχιαθηα.  

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΔΓΓΤΖΔΗ 

6.1 Γεληθνί Όξνη  

Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 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. 

Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα αληίζηνηρα 
Τπνδείγκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηα Πξνζαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε έθδνζή ηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα γηαηί ην εθδνηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα δελ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, 
απηέο ζα εθδίδνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα. 
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Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα είλαη ξεηέο, αλέθθιεηεο, άλεπ φξσλ θαη πιεξσηέεο κε 
ηελ πξψηε απαίηεζε ηεο ΑΜ. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα είλαη εηζπξαθηέεο θαη 
πιεξσηέεο ζηελ Διιάδα θαη ζα ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ 
αξκφδησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα γίλεηαη έιεγρνο απφ ηελ ΑΜ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ησλ 
Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ πκκεηνρήο, κε απνζηνιή ζρεηηθήο επηζηνιήο πξνο ηα 
εθδνηηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα 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 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ 
πξνθχςεη ε θαηάζεζε άθπξεο, ςεπδνχο ή πιαζηήο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ν 
Αλάδνρνο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6.2 Δγγύεζε πκκεηνρήο  

Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ νη Γηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα 
θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο γηα πνζφ πέληε 
ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ Δπξώ (5.600,00 €) ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο ζπλνιηθήο 
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, εθηφο Φ.Π.Α. (άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014 ΦΔΚ Α΄ 160/8-
8-2014). 

Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζα ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνζίσλ δέθα 
(210) εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ιήγεη, ε Αηηηθφ 
Μεηξφ κπνξεί πξηλ ηελ ιήμε ηεο λα δεηήζεη απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν λα παξαηείλεη, 
εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο είλαη 
απαξάδεθηε θαη ν Γηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο. 

Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζα εθδνζεί πξνο φθεινο ηεο ΑΜ, κε απνθιεηζηηθή 
δαπάλε ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ θαη ζα είλαη ζχκθσλε κε ην Τπφδεηγκα Β1 ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαηεζείζα Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή πκκεηνρήο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηα αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
ζα θαιέζεη ηνλ Γηαγσληδφκελν λα πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζχκθσλα κε ην 
Τπνδεηγκα ησλ Πξνζαξηεκάησλ ηεο παξνχζαο, εληφο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξηζηεί 
απφ ηελ Δπηηξνπή. Οη Γηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζα ζπκκνξθσζνχλ, απνθιείνληαη 
απφ ην Γηαγσληζκφ. 

Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν Γηαγσληδφκελνο απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή 
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 10 θαη 13 ηεο παξνχζεο, 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  15. 

Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε 
ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο Γηαγσληδφκελνπο 
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εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο 
απφθαζεο πεξί απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο χκβαζεο. 

6.3 Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο  

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο θαηαζέηεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 
χςνπο 5% επί ηεο πλνιηθήο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ρσξίο Φ.Π.Α. Η εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ ζα εθδψζεη ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσηηθά 
ζχκθσλε κε ην Τπφδεηγκα Β2 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζεο.  

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, πξνδηαγξαθψλ, φξσλ θαη 
πξνυπνζέζεσλ ηεο χκβαζεο. Η αλσηέξσ Δγγχεζε θαιχπηεη θάζε απαίηεζε ηεο 
ΑΜ έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ, είηε γηα παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο χκβαζεο, είηε 
γηα κε πξνζήθνπζα πξαγκάησζή ηεο, είηε γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο, είηε, ηέινο, 
γηα απαίηεζε ηεο ΑΜ απφ ηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ. 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. 

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 ην πέξαο ηεο 
χκβαζεο, 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.  

Όιεο νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εθδίδνληαη θαη ηεξνχληαη πξνο φθεινο ηεο ΑΜ, κε 
απνθιεηζηηθή επηβάξπλζε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 7:  ΣΔΤΥΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ 

 
7.1 Σα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζνχλ ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΗΓΗ 

www.promitheus.gov.gr. θαη είλαη ηα αθφινπζα: 

 Η παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο  

 Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
 

7.2 Δπίζεο ηα ηεχρε ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
www.ametro.gr. θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη απφ ηελ θα 
Κ. αίηε ζην ηειέθσλν 210-6792473, Fax 210-672.6126. 

 
7.3 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εξσηήκαηα θαη λα δεηήζνπλ 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ειεθηξνληθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηηο 26 Απγνύζηνπ 2016 θαη ψξα 10:00. 

16PROC004739743 2016-07-08

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

 
«ΦΤΛΑΞΖ ΣΩΝ ΓΡΑΦΔΗΩΝ ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.» 

 
 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

 
RFP-290/16 

A..26105  
 

 

 
 ειίδα 9 απφ 37 

Σνλίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλήζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη 
ζην ζχζηεκα, δειαδή λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ 
ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Σν ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην 
θείκελν ησλ εξσηεκάησλ απαηηείηαη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 

Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ζα ζπγθεληξψζεη φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ κέζσ 
ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ζα εθδψζεη Γηεπθξηληζηηθό Σεύρνο ην νπνίν ζα 
αλαξηήζεη ζην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 9 
επηεκβξίνπ 2016 θαη ψξα 10:00. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαληήζεηο ζα δνζνχλ κφλν 
ζηα εξσηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά.  

Δπηπιένλ, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά 
κε ηνλ πξνο θχιαμε ρψξν, ζα νξγαλψζεη επίζθεςε ζηηο 24 Απγνύζηνπ 2016. 
Σφπνο ζπγθέληξσζεο ζα είλαη ην θηίξην θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο Αηηηθφ Μεηξν Α.Δ. 
(Μεζνγείσλ 191-193). Όζνη ππνςήθηνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, ζα πξέπεη λα 
επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ ΑΜ γηα λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή δχν κέξεο πξηλ ηελ εκέξα 
ηεο επίζθεςεο. Η ζπκκεηνρή είλαη πξναηξεηηθή. 

εκεηψλεηαη φηη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ επί 
εξσηεκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ (www.ametro.gr).  

  
Δπηζεκαίλεηαη φηη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ πιεξνθνξίεο απφςεηο θιπ νη νπνίεο 
ελδέρεηαη λα δηαηππσζνχλ απφ νπνηνδήπνηε κέινο, ζηέιερνο ή ππάιιειν ηεο ΑΜ 
δελ είλαη δεζκεπηηθέο.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 8:  ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ  
 
8.1 Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πξέπεη λα αθνινπζνχλ 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  15ε επηεκβξίνπ 2016 θαη 

ψξα 10:00. Δθπξφζεζκε ππνβνιή πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρεη σο 
ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
θαζπζηέξεζε απνδίδεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

8.3 Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο 
εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηηο 22 
επηεκβξίνπ 2016 θαη ώξα 10:00 π.µ. 

8.4 Οη πξνζθνξέο θαη ηα έγγξαθα πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ ππνβάιινληαη απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ειεθηξνληθά ζε κνξθή ηχπνπ pdf, κέζσ 
ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε 
ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 4155/13 (120Α΄), ηεο Τ.Α 
Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677Β’) θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.  

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 
κέζσ ηνπ πζηήκαηνο επηβεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 
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ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/13. 

8.5 Πξνζθνκίδνληαη επίζεο ζε έληππε κνξθή απφ ηνπο πξνζθέξνληεο επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ θαη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, φζα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία δελ έρνπλ 
εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνζθέξνληα) θαη δελ θέξνπλ 
ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: π.ρ. 
εγγπήζεηο, πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή 
άιινπο θνξείο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζε έληππε κνξθή ησλ 
ΦΔΚ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά.  

Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε έληππε κνξθή, θαηαηίζεληαη ζην 
πξσηφθνιιν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθν ηνπ 
πξνζθέξνληα ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ 
έλδεημε «Δπηκέξνπο Έληππα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθήο Πξνζθνξάο», ν 
νπνίνο ζα πξέπεη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ παξαθάησ εηηθέηα:  

 

 
ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΔΝΣΤΠΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
(η επωνςμία - ηασςδπομική διεύθςνζη- ηηλέθωνο - fax ηος διαγωνιζόμενος 
και ζε πεπίπηωζη ζύμππαξηρ ή Κοινοππαξίαρ, ηα ζηοισεία όλων ηων μελών 

ηηρ) 
 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ: 
 

«ΦΤΛΑΞΖ ΣΩΝ ΓΡΑΦΔΗΩΝ ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.» 
 

(Κσδηθόο αλαθνξάο RFP-290/16) 
Κσδηθόο πζηήκαηνο Α.. 26105 

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

11525 Αζήλα 
 

Τπόςε : Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

 
Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δηαβηβαζηηθή επηζηνιή 
εθηόο ηνπ θαθέινπ. 

8.6 Σα πεξηερόκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο:  

 (α) έλαο (Τπν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά» θαη 

 (β) έλαο (Τπν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

* (Τπν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα. 
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Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν ζεκαίλνληαη απφ απηφλ 
κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. 

8.7 ηνλ (Τπν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην 
ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 
ηεο παξνχζαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε Γηαγσληδφκελνο ππνβάιιεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη ππνρξενχηαη λα ηελ 
ππνβάιιεη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα. 

ηνλ Τπνθάθειν κε ηελ έλδεημε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ν Γηαγσληδφκελνο ζπληάζζεη 
ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 
θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ 
αξρείν ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.  

Δπίζεο ν Γηαγσληδφκελνο επηζπλάπηεη ζε μερσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή 
pdf ζπκπιεξσκέλν ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (Γ) 
ηεο παξνχζεο ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζεσξείηαη αλππφζηαηε. ε πεξίπησζε 
δηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ (Έληππν 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Γ), ππεξηζρχεη ην ηειεπηαίν. 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

8.8 Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα  εθαηόλ νγδόληα 
(180) εκεξώλ 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. 

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

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

 
ΑΡΘΡΟ 9:  ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ  
 
 Κάζε Γηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην 

πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα 
απφ ηα κέιε ηνπ αλ πξφθεηηαη γηα ζχκπξαμε ή Κνηλνπξαμία έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 
ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ ησλ παξ. 9.1 έσο 9.6.  

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

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

9.3 Απνδεδεηγκέλε δηάπξαμε ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο. 

9.4 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. 

9.5 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. 

9.6 Τπνβνιή ςεπδνχο δήισζεο θαηά ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ ή κε 
παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο 9.1, 9.3 θαη 9.6 απνθιεηζκφο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ επέξρεηαη αλ ζην αδίθεκα ή παξάπησκα έρεη ππνπέζεη κέινο ηεο 
δηνίθεζήο ηνπ, απφ ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζην άξζξν 13.2.1.1 ηεο παξνχζαο. 

Γηα όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ν Γηαγσληδόκελνο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ ππνβάιεη Τπεύζπλε Γήισζε θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 
10.3.  

Αλ ν Γηαγσληδόκελνο αλαθεξπρζεί κεηνδόηεο ππνρξενύηαη, πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, λα πξνζθνκίζεη όια ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά γηα 
ηα νπνία ππέβαιε ππεύζπλε δήισζε, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 13.2.1 ηεο 
παξνύζαο.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 10:  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» - ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ 

 
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ Τπνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - 
Σερληθή Πξνζθνξά» ηεο πξνζθνξάο ππνβάιινληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf θαη είλαη ηα παξαθάησ:  

10.1  Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο  ζην δηαγσληζκφ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 
ηεο παξνχζαο  Γηαθήξπμεο.  
 
Γηαγσληδόκελνη πνπ δελ ζα ππνβάινπλ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο 
απνθιείνληαη από ην Γηαγσληζκό ρσξίο πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηνπ (Τπν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». 

 
10.2 Πξαθηηθό απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο (αθξηβέο 

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

ηελ ίδηα Απφθαζε, ζε θνηλνπξαμίαο / ζχκπξαμεο, επηπιένλ: 

 Οξίδεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία / ζχκπξαμε. 

 Γειψλεηαη ε απνδνρή ηεο απφ θνηλνχ ζπκκέηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη ζηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηεο αιιειέγγπαο επζχλεο εηο νιφθιεξν 
απέλαληη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ θαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο αλαηεζεί ε 
ζχκβαζε θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο, ζα ζπζηήζνπλ θνηλνπξαμία / ζχκπξαμε 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. 

10.3       Τπεύζπλε δήισζε Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο  

Οη κεκνλσκέλνη δηαγσληδφκελνη  (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ππνβάινπλ ζην 
θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο Τπεύζπλε Γήισζε, ζπληαγκέλε 
ζχκθσλα κε ην Τπόδεηγκα Α1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (Α) ηεο παξνχζαο, φηη δελ 
ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγνο απνθιεηζκνχ εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 
9.  

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηελ ελ ιφγσ Τπεχζπλε 
Γήισζε ππνγξάθνπλ: 

α) νη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 

β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν 
είλαη Α.Δ. 

γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ. 
 

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. 

 
10.4 Άδεηα Λεηηνπξγίαο πνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 2518/97. Οη 

Γηαγσληδφκελνη πξέπεη λα απνδείμνπλ φηη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα σο εηαηξείεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξναλαθεξφκελν λφκν. 

 
10.5 Πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001, ηελ νπνία νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ. 
 
10.6 Ραδηνζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο, ηελ νπνία πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη δηαγσληδφκελνη. 
 
10.7 Υξεκαηνιεπηηθή Ηθαλόηεηα – Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο 

10.7.1  Γηθαηνινγεηηθά Υξεκαηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο  

 Σα απαιηούμενα ζηνηρεία πνπ πξέπεη πξνζθνκηζζνχλ για ηελ απφδεημε ηεο 
Υξεκαηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ απφ παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο 
πεξηιακβάλνπλ: 
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 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. 

10.7.2 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 300.000 €.  

10.8 Απόδεημε παξόκνηαο Δκπεηξίαο 

10.8.1 Γηθαηνινγεηηθά παξφκνηαο Δκπεηξίαο 

 Ο θάζε δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη έλα θαηάινγν ζε κνξθή πίλαθα ζηνλ 
νπνίν ζα παξνπζηάδνληαη νη ζπκβάζεηο παξνκνίνπ αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη ζπλάςεη 
θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (απφ 2013 έσο ζήκεξα). Χο ζπκβάζεηο παξνκνίνπ 
αληηθεηκέλνπ λννχληαη νη ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο 
ζε εγθαηαζηάζεηο θαη ρψξνπο κε δηαθίλεζε θνηλνχ. 

Γηα ηελ απφδεημε απηήο ηεο εκπεηξίαο νη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάινπλ, ηνλ ζρεηηθφ 
Πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

   Σνλ πειάηε,  

 Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, 

 Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηεο ζχκβαζεο, 

 Σε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 

 Σνλ αξηζκφ ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο πξνζσπηθνχ, 

 Σνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ηνπ ηδηφθηεηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δηεηέζε θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

 
Ο πίλαθαο απηφο ζα ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη 
φηη ηα ζηνηρεία πνπ δίδνληαη 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 πίλαθα, απεπζπλφκελε απεπζείαο 
ζηνλ εθάζηνηε πειάηε ηνπ. 
 
Θα πξέπεη επίζεο λα πεξηιεθζεί ην φλνκα θαη ηειέθσλν ηνπ πξνζψπνπ 
επηθνηλσλίαο ησλ σο άλσ πειαηψλ, θαζφζνλ ζε θάζε πεξίπησζε ε Αηηηθφ Μεηξφ 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγμεη ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηεο ππνβιεζνχλ θαη λα δεηήζεη 
πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ν Γηαγσληδφκελνο 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. 

  
10.8.2 Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο παξφκνηαο Δκπεηξίαο 
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Οη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ κία (1) παξφκνηα ζχκβαζε 
παξνρήο ππεξεζηψλ θχιαμεο θαη αζθάιεηαο αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ 250.000 
€ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. 

10.9 Οκάδα Φύιαμεο – Διάρηζηα Πξνζόληα 

10.9.1 Γηθαηνινγεηηθά Οκάδαο Φχιαμεο θαη Τπεπζχλνπ 

 Οη Γηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ Οκάδα Τπεξεζηψλ Φχιαμεο πνπ 

πξνηείλνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ έμη (6) 

άηομα. Σα άηνκα απηά  ζα είλαη νη εξγαδφκελνη πνπ ζα παξέρνπλ ηηο 
πξνδηαγξαθφκελεο ππεξεζίεο ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα πξέπεη λα 
θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ 10.9.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 Δπίζεο νη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα επηπιένλ άηνκν σο Τπεχζπλν 
ηεο νκάδαο θχιαμεο, ην νπνίν ζα έρεη ζπληνληζηηθφ ξφιν θαη απαηηείηαη λα δηαζέηεη ηα 
πξνζφληα ηεο παξ. 10.9.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 πγθεθξηκέλα νη Γηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: 

 Αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά εκεηώκαηα ηεο Οκάδαο θαη ηνπ Τπεπζχλνπ.  
ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κεηαμχ άιισλ ε 
εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ κε αλαθνξά ζε πξνεγνχκελεο εξγαζίεο, ζηε 
ζέζε πνπ θαηείρε, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη κε πεξηγξαθή ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ζπκκεηνρήο. Σα ελ ιφγσ βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα πξέπεη λα 
θέξνπλ ηηο ππνγξαθέο ησλ πξνηεηλνκέλσλ ζηειερψλ.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 
Γηαγσληδφκελνο δεζκεχεηαη λα απαζρνιήζεη, ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ 
αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνηείλεη. 
 

 Τπεύζπλεο Γειώζεηο 
ε πεξίπησζε πνπ ν Τπεχζπλνο ησλ Τπεξεζηψλ ή ηα κέιε ηεο Οκάδαο 
δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ ππνςεθίνπ απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ 
Τπεχζπλεο Γειψζεηο κεηαμχ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη ησλ κειψλ ηεο 
νκάδαο ή ηνπ Τπεχζπλνπ φηη ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνλ 
ππνςήθην γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ  
 

 Σελ Άδεηα Δξγαζίαο πξνζσπηθνχ αζθαιείαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο (ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), φισλ ησλ ππαιιήισλ θχιαμεο, νη νπνίνη ζα 
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ Οκάδα Τπεξεζηψλ θαζψο θαη ηνπ Τπεπζχλνπ 
Τπεξεζηψλ. 
 

10.9.2 Διάρηζηα Πξνζφληα Οκάδαο Φχιαμεο θαη Τπεπζχλνπ 

Σα κέιε ηεο Οκάδαο Τπεξεζηψλ λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή (3-εηή) απνδεδεηγκέλε 
εκπεηξία ζε παξφκνηα ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαη θχιαμεο ελψ ν Τπεχζπλνο 
ηεο Οκάδαο ζα έρεη ηνπιάρηζην 10εηή εκπεηξία. 
 
Ο Γηαγσληδφκελνο δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ Οκάδα Τπεξεζηψλ πνπ 
πξνηείλεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, άηνκα ηα νπνία είλαη κηθξφηεξα ησλ είθνζη 
ελφο (21) εηψλ θαη κεγαιχηεξα ησλ εμήληα πέληε (65) εηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, 
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ηνπιάρηζην ηα ηξία (3) απφ ηα έμη (6) άηνκα ηεο Οκάδαο Τπεξεζηψλ ζα πξέπεη λα 
είλαη άλσ ησλ είθνζη πέληε (25) εηψλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ, ζηειέρε θαη κε, πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιήζεη ν 
αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα θαηαλνεί, νκηιεί θαη δηαβάδεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ Διιεληθή 
γιψζζα θαη επηπιένλ ζε πεξίπησζε απαζρφιεζεο αιινδαπψλ ζα πξέπεη απηνί λα 
δηαζέηνπλ Άδεηα Δξγαζίαο γηα ηελ Διιάδα θαη λα είλαη αζθαιηζκέλνη ζην ΙΚΑ, φπσο 
θαη ην εκεδαπφ πξνζσπηθφ. 

10.10 Τπεύζπλε Γήισζε ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν 
ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
ζα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή ησλ λφκηκσλ 
απνδνρψλ νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία εθαξκνζηέα  γηα ηνλ θάζε δηαγσληδφκελν ζπιινγηθή 
ξχζκηζε εξγαζίαο (πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο / Γηαηηεηηθή Απφθαζε), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, (ηήξεζε λφκηκνπ σξαξίνπ ,αζθαιηζηηθή θάιπςε φξνη πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ) θαη ην Νφκν. 

10.11 Έλνξθε Βεβαίσζε πεξί κε επηβνιήο πξνζηίκνπ 

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, λα ππνβάιιεη γξαπηφ αίηεκα πξνο ηε Γηεχζπλζε 
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε 
ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο εθάζηνπ ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο άξζξνπ 22, παξ. 2β ηνπ Ν.4144/13. 
 

  Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην «Μεηξψν Παξαβαηψλ 
Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ή/θαη Φχιαμεο», νη δηαγσληδφκελνη ζα 
πξνζθνκίζνπλ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπηνλ 
ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνπο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ 
γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 
ζνβαξφηεηαο. 

 
10.12 ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο/χκπξαμεο ε ππνρξέσζε ππνβνιήο φισλ ησλ 

παξαπάλσ εγγξάθσλ/ζηνηρείσλ/δειψζεσλ ηζρχεη γηα θάζε κέινο ρσξηζηά. 

10.13 Όια ηα δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά, έγγξαθα θιπ. πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο 
Γηαγσληδφκελνπο πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή απιά επθξηλή θσηναληίγξαθα 
δεκνζίσλ εγγξάθσλ. ρεηηθά κε ηηο επηθπξψζεηο αληηγξάθσλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν 4250/14, πεξί θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ 
αληηγξάθσλ εγγξάθσλ . 

10.14 Όπνπ ζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ Γηαγσληζκνχ αλαθέξεηαη ε ππνβνιή 
ππεχζπλεο δήισζεο, σο ηέηνηα λνείηαη, γηα ηηο κελ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ε 
«Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86» γηα δε ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, δήισζε 
αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο, σο ηέηνηα δε λνείηαη έλνξθε βεβαίσζε, ή φπνπ δελ 
ππάξρεη πξφβιεςε έλνξθεο βεβαίσζεο, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. 
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Όια ηα έγγξαθα γηα ηνπο Γηαγσληδφκελνπο ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα είλαη 
επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά λφκν αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, πιελ 
ησλ εγγξάθσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε πξσηφηππν ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηελ 
παξνχζα Γηαθήξπμε, ππνδείγκαηα. 

  Οη Τπεχζπλεο Γειψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ θεώρηζη ηοσ γνηζίοσ ηης 

σπογραθής θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

Δμαηξεηηθψο ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 10.3, ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλε 
ζχκθσλα κε ην πξνζάξηεκα Α1 ηεο παξνχζαο . 
 

10.15 Η Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν θξηζεί απαξαίηεην 
κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 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. 

 
10.16 Οη Γηαγσληδφκελνη πνπ ζα ππνβάιινπλ ειιηπή ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ ζα δεηήζεη ζπκπιεξψζεηο/δηεπθξηλήζεηο θαη δελ ζα δνζνχλ ή ζα 
δνζνχλ ειιηπείο, θαζψο επίζεο δηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζα ππνβάιινπλ ζηνηρεία 
πξνζεθφλησο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα, απνθιείνληαη ηνπ 
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 11:  ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟΤ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
 
11.1 ηνλ (Τπν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη 
ειεθηξνληθά επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηνλ (Τπν)θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 
ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη 
απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  
 
Δπίζεο ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ζε μερσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf 
ζπκπιεξσκέλν ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (Γ) ηεο 
παξνχζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηε δήισζε θαη ηνπ πίλαθεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 
είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ δηαγσληδφκελν (ζε πεξίπησζε 
θπζηθνχ πξνζψπνπ), ή ην λφκηκν εθπξφζσπν (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ). 
ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη 
απφ θάζε κέινο ρσξηζηά.. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζεσξείηαη 
αλππφζηαηε.  
 
ε πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ 
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αξρείνπ (Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Γ), ππεξηζρχεη ην 
ηειεπηαίν. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 68 ηνπ Ν3863/10, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 
22 ηνπ Ν.4144/13, νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θχιαμεο ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο: 

 
α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ 

β) Σηο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο, 

γ) Σελ ηζρχνπζα πιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη 
εξγαδφκελνη ή ηελ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνηείλεη ν 
Γηαγσληδφκελνο λα απαζρνιεζνχλ ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο απηήο, (ζα 
επηζπλαθζνχλ ηα ζρεηηθά αληίγξαθα), 

δ) Σν χςνο ηνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ 
ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πνζά ησλ απνδνρψλ. 

11.2 Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Γ (Γήισζε, Πίλαθεο Α θαη Β) ην νπνίν, επί 
πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο 
/αηνκηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη. 

Καη’ αξρήλ, νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 
Α γηα θάζε εξγαδφκελν θχιαθα, ψζηε λα πξνθχςεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο εξγαζίαο 
θάζε εξγαδφκελνπ γηα ηξία έηε. 
 
Δπηζεκαίλεηαη, όηη ν Πξνζθεξόκελνο Βαζηθόο Μεληαίνο Μηζζόο πξέπεη λα 
είλαη ίζνο ή κεγαιύηεξνο από ηνλ θαηώηαην βαζηθό κεληαίν κηζζό ηεο 
ηζρύνπζαο Δζληθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 
 
Αθνινχζσο, ζπκπιεξψλεηαη ν Πίλαθαο Β «πλνιηθή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά γηα ηξία 
έηε», φπνπ κεηαθέξεηαη ην πλνιηθφ θφζηνο εξγαζίαο γηα ην ζχλνιν ησλ 
εξγαδνκέλσλ γηα ηξία έηε απφ ηνπο πίλαθεο Α.  ηνλ Πίλαθα απηφ ζα πξέπεη λα 
ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο, ην Γηνηθεηηθφ Κφζηνο θαη Γεληθά Έμνδα 
θαζψο θαη ην Δξγνιαβηθφ Κέξδνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην πνζφ ησλ γεληθψλ εμφδσλ 
ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ. 
 
Η αλαγξαθή ησλ ηηκψλ γίλεηαη κε 2 δεθαδηθά θαη ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
αξηζκεηηθέο πξάμεηο ζα ζηξνγγπινπνηνχληαη ζε 2 δεθαδηθά.  

 
ε πεξίπησζε ππάξμεσο ιαζψλ αζξνίζεσο ή ζηε κεηαθνξά πνζψλ ζηελ 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δηαγσληδνκέλνπ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηε 
δηφξζσζε ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ (είηε ησλ αξηζκεηηθψλ είηε ησλ νιφγξαθσλ) θαη 
ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ηελ δηνξζσκέλε, πιένλ πξνζθνξά 
ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, δηαγξαθή, παξαπνκπή θαη γεληθά 
αιινίσζε ησλ Δληχπσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαζψο θαη ε πξνζζήθε άιιεο 
κνξθήο δήισζεο ζηνλ Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ή ζηα έληππα Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο θαζηζηά απνξξηπηέα ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. 
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Η ΑΜ βαξχλεηαη κε ηνλ νθεηιφκελν Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ 
εθάζηνηε πιεξσηέσλ πνζψλ. 
 

11.3 Μεηνδφηεο είλαη ν δηαγσληδφκελνο κε ηε Υακειφηεξε πλνιηθή Πξνζθεξφκελε 
Ακνηβή.  
 
Η ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε Ακνηβή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ρσξίο Φ.Π.Α.) δελ 
πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο  
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο γηα ηξία έηε φπσο αλαγξάθεηαη ζην άξζξν 17.2 ηεο 
Γηαθήξπμεο. ηε πεξίπησζε απηή ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

 
11.4 ηελ πλνιηθή Ακνηβή ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ ζα δνζεί απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 
ζπλεξγαηψλ ηνπ, ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαη ηα νπνηαδήπνηε γεληθά ή εηδηθά 
έμνδά ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ακνηβψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 
φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ησλ 
ζρεηηθψλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο απηψλ, ππνρξεψζεσλ αζθάιηζεο, ησλ 
ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαζψο θαη θάζε είδνπο θνξνινγηθέο ή άιιεο επηβαξχλζεηο ππέξ 
ηνπ δεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θαζψο θαη ην φθειφο ηνπ. 
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ δελ 
γίλνληαη δεθηέο. 
Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ θείκελε εξγαηηθή λνκνζεζία, ηηο νηθείεο 
εθαξκνζηέεο ζπιινγηθέο ξπζκίζεηο εξγαζίαο (ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, 
δηαηηεηηθέο απνθάζεηο, θιπ), αζθαιηζηηθή θαη πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ λνκνζεζία. 

 
11.5 Η δηαηχπσζε ζρνιίσλ ή αηξέζεσλ ή φξσλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ή 

επηθπιάμεηο επ’ απηήο, ζα ζεσξεζνχλ σο επηθπιάμεηο επί ησλ φξσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ απφξξηςε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ πνπ ηηο δηαηππψλεη. 

 
Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε 
ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ- ΑΝΣΗΡΡΖΔΗ  

 
12.1       Φάζεηο Γηαγσληζκνύ  

 
Η δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ έσο ηελ αλάδεημε ηνπ κεηνδφηε ρσξίδεηαη ζηηο 
αθφινπζεο δχν (2) θάζεηο: 
 
1ε Φάζε: Έιεγρνο (Τπν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο–Σερληθή 

Πξνζθνξά» 
 
2ε Φάζε: Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ – Αλάδεημε κεηνδόηε 

12.1.1  1ε Φάζε: Έιεγρνο (Τπν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά» 
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Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη 
ζην άξζξν 8.3 ηεο παξνχζεο, µέζσ ηεο αξκφδηαο πηζηνπνηεκέλεο ζην  ζχζηεκα 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ, ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε απφ 
ηελ ΑΜ.  Η Δπηηξνπή ζα έρεη ηελ επζχλε δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κέρξη θαη ην 
ζηάδην ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.  
 
Ακέζσο µεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (Τπν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ.  
 
Καηφπηλ, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 
γηα θάζε Γηαγσληδφκελν θαη απνθαζίδεη εάλ πιεξνχληαη νη ηεζέληεο φξνη ζπκκεηνρήο 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 
ηελ 1ε θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ, απνθιείνληαη φζνη Γηαγσληδφκελνη δελ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 &10. Οη 
θάθεινη ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο παξακέλνπλ θιεηζηνί. 
 
Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ειέγρνπ ησλ Τπνθαθέισλ ‘‘Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 
Σερληθή Πξνζθνξά’’,  ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη ηελ επρέξεηα λα δεηήζεη 
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, δηεπθξηλίζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο επί ησλ 
ππνβιεζέλησλ θαη κφλν ζηνηρείσλ.  
 
Γηαγσληδφκελνη πνπ ζα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειιηπή 
ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα δεηήζεη ζπκπιεξψζεηο-
δηεπθξηλίζεηο εληφο εχινγνπ ρξφλνπ θαη  δελ ζα δνζνχλ ή ζα δνζνχλ ειιηπείο 
απνθιείνληαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 2ε θάζε ηνπ Γηαγσληζκνύ.  
 
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ Τπνθαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ε Δπηηξνπή 
ζπληάζζεη Πξαθηηθφ  αμηνιφγεζεο ηεο 1εο Φάζεο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη πνίνη 
γίλνληαη απνδεθηνί ζηελ επφκελε θάζε θαη πνίνη αηηηνινγεκέλα απνθιείνληαη. Οη 
Γηαγσληδφκελνη ελεκεξψλνληαη γηα ην πξαθηηθφ απηφ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ΔΗΓΗ.  Καηά ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο ρσξνχλ αληηξξήζεηο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Άξζξν 12.2 παξαθάησ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ αληηξξήζεηο, ε Δπηηξνπή ζα εηζεγεζεί ζην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Α.Μ. ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ αληηξξήζεσλ θαη ηελ 
νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 1εο θάζεο θαη εθείλν απνθαζίδεη ζρεηηθά. Η 
απφθαζε ηνπ Γ.. ζα γλσζηνπνηεζεί ειεθηξνληθά ζηνπο Γηαγσληδφκελνπο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζνχλ αληηξξήζεηο ηφηε ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 1εο θάζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθφ. 
Οη Γηαγσληδφκελνη πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 1εο θάζεο ζα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηελ 2ε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ δηαδηθαζία ηνπ 
αλνίγκαηνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ. 
 

12.1.2  2ε Φάζε:  Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ - Αλάδεημε κεηνδόηε 

Οη ειεθηξνληθνί Τπνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη 
ειεθηξνληθά µέζσ ηεο αξκφδηαο πηζηνπνηεκέλεο ζην ζχζηεκα Δπηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ 
νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο µεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ 
απηψλ. Οκνίσο, µεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ Τπνθαθέισλ «Οηθνλνκηθή 
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Πξνζθνξά», νη δηαγσληδφκελνη ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ . 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ Τπνθαθέισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε 
Δπηηξνπή, ζα εμεηάζεη ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ζα ζπληάμεη Πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο ηεο 2εο Φάζεο ζην 
νπνίν ζα αλαγξάθεηαη πνίνη γίλνληαη απνδεθηνί θαη πνίνη αηηηνινγεκέλα απνθιείνληαη 
θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνλ Πίλαθα Καηάηαμεο κε ηηο πξφζθνξέο θαη’ αχμνπζα πξφνδν 
απφ ηε ρακειφηεξε πξνο ηεο πςειφηεξε. Οη Γηαγσληδφκελνη ελεκεξψλνληαη γηα ην 
πξαθηηθφ απηφ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ. Καηά ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο 
ρσξνχλ αληηξξήζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 12.2 παξαθάησ. 

Αλ δελ ππάξμνπλ  αληηξξήζεηο επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 2εο Φάζεο ή κεηά 
ηελ εμέηαζε ησλ ηπρόλ αληηξξήζεσλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ από ην Γ.. 
ηεο ΑΜ ε Δπηηξνπή θαιεί ηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε λα θαηαζέζεη ηα 
Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο παξνύζεο.  

 
12.1.3 Καηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ 

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 θαη ηελ αλάζεζε ηεο 
ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε. 

Η αλσηέξσ απφθαζε θαηαθχξσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ κεηνδφηε θαη ζε φινπο ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηελ 2ε Φάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

  
12.2 Γηθαίσκα ππνβνιήο αληηξξήζεσλ θαηά ησλ Πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ 

κφλν νη δηαγσληδφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη 
αληηξξήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά θαη απεπζχλνληαη ζην Γ.. ηεο ΑΜ. Η 
ππνβνιή αληηξξήζεσλ κπνξεί λα γίλεη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
επφκελε ηεο ειεθηξνληθήο αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε θάζεο. 
 
Η εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο ηεο.  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 Γηαγσληζκνχ θαη εηζήγεζεο ηνπ Αληηπξνέδξνπ Γ.. 
θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 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 ή έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία αζθήζεσο 
αληηξξήζεσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε 
ησλ ελζηάζεψλ ηνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 13:  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ - ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
 
13.1  Γηαδηθαζία Καηαθύξσζεο 
 
13.1.1 Τπνβνιή Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο - Έιεγρνο 

Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηαδηθαζίαο 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 
ειεθηξνληθά, λα ππνβάιιεη µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη ζε 
θάθειν µε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ άξζξν. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ 
ςεθηαθή ππνγξαθή. Σπρφλ δειψζεηο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά θαη δελ απαηηείηαη 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κεηνδφηε θαη ζε έληππε 
κνξθή εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε έληππε κνξθή, 
θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ κε Γηαβηβαζηηθή Δπηζηνιή ηνπ 
πξνζθέξνληα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
Καηαθχξσζεο». 
 
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε πξαγκαηνπνηείηαη δχν 
(2) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, 
χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ 
γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεθαλ. 
 
Η κε έγθπξε ππνβνιή ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ζπληζηά ιφγν 
απνθιεηζκνχ ηνπ 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 αλσηέξσ. 
 

13.1.2 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. 
 

13.2 Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο 

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

13.2.1 Γηθαηνινγεηηθά ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Άξζξνπ 10.3 

13.2.1.1 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξν 9.1 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 

16PROC004739743 2016-07-08



 

 
«ΦΤΛΑΞΖ ΣΩΝ ΓΡΑΦΔΗΩΝ ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.» 

 
 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

 
RFP-290/16 

A..26105  
 

 

 
 ειίδα 23 απφ 37 

(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 ηνλ 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.  

13.2.1.2 Γηα ηελ Διιάδα ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 9.2 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. 

 
Οη αιινδαπνί Γηαγσληδφκελνη, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ 9.2 
πξέπεη λα ππνβάιινπλ, ηζφηηκν έγγξαθν εθδηδφκελν απφ Γηθαζηηθή ή Γηνηθεηηθή 
Αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη 
έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 
απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα 
θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ 
Γηαγσληδνκέλνπ. 
 

13.2.1.3 Γηα ηελ πεξίπησζε 9.3 ζα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ θνξέα 
(Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ ή ηνπ αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ) πεξί κε δηάπξαμεο 
παξαπηψκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή. Οη δηαγσληδνκελνη, γηα 
ηνπο νπνίνπο δελ πθίζηαηαη πεηζαξρηθφο θνξέαο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε, 
φηη δελ ππάξρεη πεηζαξρηθφο θνξέαο θαη φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα. 

 

13.2.1.4  Γηα ηελ Διιάδα ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 9.4 απνδεηθλχεηαη κε ηε βεβαίσζε κε 
νθεηιήο πνπ εθδίδεηαη απφ ην ΙΚΑ ή ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα. Γηα ηνπο 
αιινδαπνχο Γηαγσληδφκελνπο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ εθδηδφκελν 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο. 

 
13.2.1.5  Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 9.5 γηα ηελ Διιάδα απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηεί ην 

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

13.2.1.6 Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα ηεο παξ. 13.2.1 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 
πξόζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο/πκπξαμεο ε ππνρξέσζε ππνβνιήο όισλ ησλ 
παξαπάλσ εγγξάθσλ/ζηνηρείσλ/δειώζεσλ ηζρύεη γηα θάζε κέινο ρσξηζηά. 

  

13.2.2 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: 

13.2.2.1 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. 

 Βεβαίσζε κεηξψνπ εηαηξεηψλ ηεο Τπεξεζίαο ΓΔΜΗ (κε εκεξνκελία έθδνζεο φρη 
πξνγελέζηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) πεξί θαηαζηαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, κε ιχζεο 
ηεο εηαηξείαο θαη ζέζεο ηεο ζε εθθαζάξηζε κε χπαξμεο αίηεζεο, αγσγήο ή 
δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη δηνξηζκφ ή αληηθαηάζηαζε 
εθθαζαξηζηή ή ζπλεθθαζαξηζηή, θιπ. 

 Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν 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. 

 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. 

13.2.2.2  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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 Βεβαίσζε κεηξψνπ εηαηξεηψλ ηεο Τπεξεζίαο ΓΔΜΗ (κε εκεξνκελία έθδνζεο φρη 
πξνγελέζηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) πεξί θαηαζηαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, κε ιχζεο 
ηεο εηαηξείαο θαη ζέζεο ηεο ζε εθθαζάξηζε κε χπαξμεο αίηεζεο, αγσγήο ή 
δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη δηνξηζκφ ή αληηθαηάζηαζε 
εθθαζαξηζηή ή ζπλεθθαζαξηζηή, θιπ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην.  

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

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

 Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ. 

 Βεβαίσζε κεηξψνπ εηαηξεηψλ ηεο Τπεξεζίαο ΓΔΜΗ (κε εκεξνκελία έθδνζεο φρη 
πξνγελέζηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) πεξί θαηαζηαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, κε ιχζεο 
ηεο εηαηξείαο θαη ζέζεο ηεο ζε εθθαζάξηζε κε χπαξμεο αίηεζεο, αγσγήο ή 
δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη δηνξηζκφ ή αληηθαηάζηαζε 
εθθαζαξηζηή ή ζπλεθθαζαξηζηή, θιπ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην.  

13.2.2.4 ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή χκπξαμεο ε σο άλσ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο 
λνκηκνπνίεζεο ηζρχεη γηα θάζε κέινο απηήο. 

ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή χκπξαμεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη επίζεο πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, λα ππνβάιεη πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο ηεο 
θνηλνπξαμίαο/ζχκπξαμεο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά: 

α)  ε απνδνρή γηα ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηα 
πνζνζηά ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ Κνηλνπξαμία / χκπξαμε, (ίδην κε απηφ 
ηεο ππνβνιήο πξνζθνξάο), 

  
β)  ε απφ θνηλνχ, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα αλάιεςε ηεο επζχλεο ησλ κειψλ ηεο 

Κνηλνπξαμίαο / χκπξαμεο έλαληη ηεο ΑΜ γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθηέιεζε 
ηνπ Έξγνπ, 

 
γ)  ν νξηζκφο ηνπ Δθπξνζψπνπ ηεο Κνηλνπξαμίαο / χκπξαμεο απέλαληη ζηελ ΑΜ 

θαη ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ. 
 
Η ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο/ζχκπξαμεο ζα ζπλνδεχεηαη 
απφ δειψζεηο απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο απφ ηνλ εθπξφζσπν θαη απφ ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ. Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη νη 
δειψζεηο απνδνρήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο αίξεζε ή φξνπο θαη λα εθηείλνληαη ζε φια 

ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 14:  ΑΚΤΡΩΖ – ΜΑΣΑΗΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 
14.1  Ο Γηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θαη ηελ 

θαηαθχξσζή ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΜ. 
 
14.2  Σν απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα αθπξσζεί, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ΑΜ, ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

α. γηα παξάηππε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία 
επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

β. εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη 
έγηλε ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζε βάξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ 
αληαγσληζκνχ. 

γ. εάλ έιεμε ε ηζρχο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη δελ δνζνχλ νη απαηηνχκελεο 
παξαηάζεηο απφ ηνπο Γηαγσληδνκέλνπο. 

δ. εάλ ππνβιεζνχλ αληηθαλνληθέο πξνζθνξέο. 

14.3  Ο Γηαγσληζκφο κπνξεί επίζεο λα καηαησζεί, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο ΑΜ, ηδίσο εάλ: 

α. Σν απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ θξηζεί αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ. 

β. Σν απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ θξηζεί νηθνλνκηθά αζχκθνξν. 

γ. Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε θξηζεί κε ηθαλνπνηεηηθφο. 

δ. Η εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ ΑΜ. 

 

14.4  Δάλ δηαπηζησζνχλ ιάζε ή παξαιείςεηο ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, 
κπνξεί λα αθπξσζεί ελ κέξεη ε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη είηε λα αλακνξθσζεί 
αλάινγα ην απνηέιεζκά ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΜ, είηε λα 
απνθαζηζζεί απφ ην ίδην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε επαλάιεςε ηνπ Γηαγσληζκνχ απφ 
ην ζεκείν πνπ έγηλε ην ιάζνο ή ε παξάιεηςε. 

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

 
 
ΑΡΘΡΟ 15:  ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 
 
15.1 πκβαηηθά Σεύρε 

Η χκβαζε απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηεχρε, 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 Πξνζαξηήκαηά ηεο θαη ην Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ πνπ ηπρφλ ζα 
εθδνζεί. 

 Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
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15.2 Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ν επηιεγήο Αλάδνρνο θαιείηαη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εληφο δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθψλ 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 
νξίδεηαη θαηά ην ζηάδην αλάζεζεο απφ ηα κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο/χκπξαμεο.  
 
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν επηιεγήο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη:  

 

   Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.3 ηεο παξνχζεο  
 

   Βεβαίσζε ηεο ή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 

Σα πξσηφηππα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 
εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο 1εο δφζεο ησλ αζθαιίζηξσλ.  

   Ο Αλάδνρνο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 16 νθείιεη επίζεο λα νξίζεη κε απφθαζε 
ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο.  Η απφθαζε δηνξηζκνχ ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ 
δήισζε απνδνρήο ηνπ εθπξνζψπνπ. 

Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ε δήισζε απνδνρήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο 
αίξεζε ή φξνπο θαη λα εθηείλεηαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. είζπξαμε πιεξσκψλ, ππνβνιή ινγαξηαζκψλ, ιήςε 
εληνιψλ, αληαιιαγή αιιεινγξαθίαο, παξαιαβή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θιπ). 
 

Πξνο απνθπγήλ θαζπζηεξήζεσλ ζρέδηα ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ππνβάιινληαη πξνο έιεγρν ζηελ ΑΜ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
Αλ ε πξνζεζκία απηή πεξάζεη άπξαθηε κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαθεξπρζέληνο 
Αλαδφρνπ, ν νπνίνο παξά ην γεγνλφο φηη ζα έρεη θιεζεί, δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ή δελ 
ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη θαηαπίπηεη ε 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ πξνο φθεινο ηεο ΑΜ. ηελ 
πεξίπησζε απηή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΜ δχλαηαη λα αλαθεξχμεη Αλάδνρν ηνλ 
Γηαγσληδφκελν ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έπεηαη ζηελ θαηάηαμε πνπ έρεη ζπληάμεη ε 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ή λα απνθαζίζεη ηελ καηαίσζε ή επαλάιεςε ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. Η ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ρσξίο 
απηφ λα ζπληζηά ππνρξέσζε νπνηνπδήπνηε είδνπο απνδεκίσζεο πξνο νηνλδήπνηε 
ελδηαθεξφκελν. 
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ΑΡΘΡΟ 16:  ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟΗ ΔΚΠΡΟΩΠΟΗ  

 
16.1 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. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 17: ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ- ΠΡΟΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ – ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  
 
17.1  Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ θαη ηνπ 

Αλαδφρνπ, ζα είλαη ηξηψλ (3) εηψλ κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο.  

17.2 Η Πξνεθηηκψκελε Ακνηβή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο γηα δηάξθεηα ηξηψλ 
(3) εηψλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα δνζεί απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά αλέξρεηαη ζε δηαθόζηεο νγδόληα ρηιηάδεο (280.000,00) ΔΤΡΩ, ρσξίο 
Φ.Π.Α.   

Η Πξνεθηηκψκελε ακνηβή είλαη δεζκεπηηθή θαη δελ επηηξέπεηαη ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο λα ηελ ππεξβνχλ. 

17.3 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηνχο ζχκβαζεο, ε πξνζθεξφκελε ακνηβή πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά είλαη θαη ζα παξακείλεη ζηαζεξή θαη δελ ππφθεηηαη ζε 
αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή.  

 
17.4  Η χκβαζε πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ θνλδχιηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηηο δαπάλεο δηαρείξηζεο θαη επίβιεςεο ησλ έξγσλ ηνπ 
Μεηξφ.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 18: ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ – ΓΛΩΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
18.1 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. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξεηαη ε εθαξκνγή ηεο παξαθάησ 
λνκνζεζίαο . 
 

 Σν άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/26.3.2014), πνπ αθνξά ηελ θαηάξγεζε 
ηεο ππνρξεσηηθήο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 
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 Σν Ν.4013/2013 (ΦΔΚ 204/Α’/15.09.2011), πεξί ζχζηαζεο ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  
 

 Σελ ΚΤΑ Π1/2380 (ΦΔΚ 3400/Β’/20.12.2012), πεξί ξχζκηζεο ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο 
θαη δηαρείξηζεο ηνπ ΚΗΜΓ 

 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α/29.5.2013) «Δζληθφ χζηεκα 
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν4205/13. 

 

 Σελ Τ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21.10.2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..).  

 Σελ Π1/542/4/3/2014( ΑΓΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιηνο κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην 
Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ( Δ..Η.ΓΗ.).  

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 134-138,157 θαη 201 ηνπ Ν.4281/2014 «ΜΔΡΟ Β΄ 
Γηαηάμεηο Αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο – 
Καλφλεο χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ-Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ». 

18.2 Η χκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζηεί, ζα δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ ηεο θαη ηελ 
Διιεληθή Ννκνζεζία θαη δε ηνλ Διιεληθφ Αζηηθφ Κψδηθα. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2518/97 (Ιδησηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αζθάιεηαο), φπσο ηζρχεη. 

 
 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. 
 

18.3 Γιψζζα ηεο χκβαζεο είλαη ε ειιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα 
έγγξαθα, αιιεινγξαθία θιπ κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ.  
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 

 
 
 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ  (Α):  Τπόδεηγκα  Α1    «Τπεύζπλε Γήισζε»  

 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ  (Β):  Τπόδεηγκα   Β1   «Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο»  

               Τπόδεηγκα   Β2   «Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο» 

 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ  (Γ):  Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ  (Α) 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α1 
ηελ Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνύ  

…………………………………………………………………………………… 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

 
Άξζξνπ 10.3 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 …………………………………ππνςήθηνο2 ζην δηαγσληζκφ ή 

λφκηκνο εθπξφζσπνο3 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 έρσ ή δελ έρνπλ ηα πξφζσπα πνπ δηνηθνχλ ηελ εηαηξεία ή ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ 
εθπξνζσπψ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν  13.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο, θαηαδηθαζηεί κε 
απφθαζε ειιεληθνχ ή αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ5 γηα: 

1.  πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 
δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.    Γσξνδνθία, θαηά 
ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997(21) θαη ζην άξζξν 3 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. 

2.  Γσξνδνθία, θαηά ην Άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 
1997(21) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

 

                                                 
1
 ηίθεηαι ηο ονομαηεπώνςμο και παηπώνςμο ηος δηλούνηορ 

2
 ζε πεπίπηυζη αηομικήρ επισείπηζηρ 

3
 εξοςζιοδοηημένορ από ηα διοικούνηα όπγανα ηος νομικού πποζώπος, ζε πεπίπηυζη πος ζςμμεηέσει ζηο 

διαγυνιζμό εηαιπεία, είηε υρ μεμονυμένορ ςποτήθιορ είηε υρ μέλορ ζύμππαξηρ ή κοινοππαξίαρ  
4
 διαγπάθονηαι ανάλογα οι θπάζειρ πος δεν σπειάζονηαι 

5
 Γιαγπάθεηαι η θπάζη πος δεν απμόζει ζηην πεπίπηυζη 
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3.  Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

4.  Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 
91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

5.  Τπεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα 
ρξενθνπία, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, 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 θαη νχηε έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε. 

 
Γ. Γελ έρσ (ή δελ έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ ή δελ έρνπλ ηα πξφζσπα πνπ δηνηθνχλ 

ηελ εηαηξεία ή ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθπξνζσπψ) δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα, πνπ λα έρεη δηαπηζησζεί θαη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, θαηά 
ηα νξηδφκελα ζην άπθπο 13.2.1 τηρ Διακήπςξηρ. 

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

αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο 
δηαηάμεηο ηεο Διιάδαο. 

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

αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πνπ νθείισ/εη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζηελ 
Διιάδα λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

 
Σ. Όιεο νη αλσηέξσ δειψζεηο κνπ είλαη αιεζείο. 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                                                                         

…………………………………… 

                                                 
6
 Γιαγπάθονηαι ζηιρ πεπιπηώζειρ Β, Γ, Γ, Δ οι θπάζειρ πος δεν απμόζοςν ζηην πεπίπηυζη 

7
 Ζ λέξη εκκαθάπιζη διαγπάθεηαι όηαν ο διαγυνιζόμενορ είναι θςζικό ππόζυπο. 
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ  (Β) 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Β1 
 

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

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ΑΡΗΘΜ. .................. ΓΗΑ ΠΟΟ ΔΤΡΩ 5.600,00 € 
 

1. Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληη ηεο ATTIKO METΡO Α.Δ. εηο νιφθιεξν θαη σο 
απηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ/ηεο  __________________________________________________  
(ηίζεηαη ε επσλπκία ηνπ Γηαγσληδφκελνπ) γηα πνζφ πέληε ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ  Δπξώ (5.600,00€) 
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο ζην Γηαγσληζκφ (RFP-290/16 Α..26105) ζαο γηα ηελ αλάζεζε ηεο 
χκβαζεο «ΦΤΛΑΞΗ ΣΧΝ ΓΡΑΦΔΙΧΝ  ΣΗ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.». 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 Διιεληθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο 
θαη απφ ηα δηθαηψκαηα 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 θαηαβάινπκε εληφο 
ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο ζηελ Σξάπεδα καο ηεο 
εηδνπνίεζεο απηήο 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 σο άλσ Γηαγσληδνκέλνπ, νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ 
έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηνχ (απηήο) ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα 
ηε κε θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο, ή ηε ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

5.  αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρχ γηα πεξίνδν 
δηαθνζίσλ δέθα (210) εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν. 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 ε ηηο ζρεηηθέο πιεξσκέο, 
ε δηαθνξά ζα επηιχεηαη ζηα θαζ’ χιελ αξκφδηα ειιεληθά δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ, ζχκθσλα 
κε ην Διιεληθφ Γίθαην. 

7. Βεβαηνχκε επίζεο φηη, κε ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο, δελ πθίζηαηαη 
παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ γηα ηελ έθδνζε 
Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ απφ ηε Σξάπεδα καο. 
 
Τπνγξαθέο : 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Β2 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
Πξνο ηελ  
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.    
Μεζνγείσλ 191-193  
Αζήλα 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑ ΠΟΟ ………………€ 
 
1. Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληί ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ 
…………………………………..…γηα πνζφ ………………….ΔΤΡΧ. ην σο άλσ πνζφ 
πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ, ηεο, κεηαμχ ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηεο σο άλσ εηαηξείαο χκβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ γηα ηε ΦΤΛΑΞΗ 
ΣΧΝ ΓΡΑΦΔΙΧΝ ΣΗ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 
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 Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο θαη 
απφ ηα δηθαηψκαηά καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα ππφςε άξζξα. 

 
3. ε πεξίπησζε πνπ, απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα 

καο γλσζηνπνηήζεηε φηη ε ππέξ εο ε παξνχζα εγγχεζε εηαηξεία δελ εθπιήξσζε ηελ 
ππνρξέσζή ηεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ, ζαο 
δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή, ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο 
θαηαβάιινπκε εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο απφ ηελ 
Σξάπεδά καο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζήο ζαο, 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 ηεο ππέξ εο ε παξνχζα εγγχεζε εηαηξείαο 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 ζε 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 ζε εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. 

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

(να πποζηεθεί ηο όνομα ηηρ εηαιπίαρ) 
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ  (Γ) 
ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
ΓΖΛΩΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ο(νη) ππνγξάθσλ(νληεο) ..............................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  
 
ελεξγψλ(νχληεο) σο λφκηκνο(νη) εθπξφζσπνο(νη) ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία: 

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  
 
δειψλνπκε θαη πξνζθέξνπκε ηα παξαθάησ: 
 
 
 
1. H Δηαηξεία / νη Δηαηξείεο πνπ εθπξνζσπνχκε πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ ηελ 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν 
«ΦΤΛΑΞΖ ΣΩΝ ΓΡΑΦΔΗΩΝ  ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.» κειέηεζαλ κε πξνζνρή θαη 
έιαβαλ ππ΄ φςε ηνπο ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πνπ δίδεηαη, απνηειεί ηελ πιήξε απνδεκίσζή καο γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο θαη αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ην πκβαηηθφ Σίκεκα πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή καο, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 
ζπλεξγαηψλ καο, ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ηπρφλ 
απεγθαηάζηαζή ηνπ θαη ηα νπνηαδήπνηε γεληθά ή εηδηθά έμνδά ηνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ακνηβψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ φισλ ησλ 
πξνζψπσλ πνπ ζα απαζρνιήζνπκε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ησλ ζρεηηθψλ 
δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο απηψλ, ππνρξεψζεσλ αζθάιηζεο, ησλ ζρεηηθψλ 
αδεηψλ, θαζψο θαη θάζε είδνπο θνξνινγηθέο ή άιιεο επηβαξχλζεηο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ή 
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θαζψο θαη ην φθειφο καο. 

 
 
 
 

Αζήλα, ..................................... 
 
Ο ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
θξαγίδα θαη Τπνγξαθή Δμνπζηνδνηεκέλνπ Δθπξνζψπνπ  
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  ειίδα 36 απφ 37 

 

                    

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ

ΜΖΝΗΑΗΟ ΜΗΘΟ (ΜΔ ΣΑ ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ)

ΩΡΟΜΗΘΗΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΔΡΓΑΗΑ

ΩΡΟΜΗΘΗΟ ΝΤΚΣΔΡΗΝΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΩΡΟΜΗΘΗΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΑΡΓΗΑ

ΩΡΟΜΗΘΗΟ ΝΤΚΣΔΡΗΝΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΑΡΓΗΑ

ΔΡΓΑΗΜΔ ΖΜΔΡΔ ΑΝΑ ΔΣΟ

ΚΤΡΗΑΚΔ & ΑΡΓΗΔ ΑΝΑ ΔΣΟ

ΩΡΔ ΖΜΔΡΖΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑ ΔΣΟ

ΩΡΔ ΝΤΚΣΔΡΗΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑ ΔΣΟ

ΩΡΔ ΖΜΔΡΖΗΑ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΑΡΓΗΑ ΑΝΑ ΔΣΟ

ΩΡΔ ΝΤΚΣΔΡΗΝΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΑΡΓΗΑ ΑΝΑ ΔΣΟ

ΔΣΖΗΔ ΑΠΟΓΟΥΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ

ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ ΓΩΡΩΝ – ΑΓΔΗΩΝ κ.λ.π.

ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΡΗΑ 

(3) ΔΣΖ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ :

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΟΣΟΤ ΦΤΛΑΞΖ ΑΝΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ

(Ο πίνακας να σσμπληρωθεί τωριστά για κάθε εργαζόμενο υύλακα)

                                    ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: ………………………….

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
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ειίδα 37 απφ 37 

 
 

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΓΗΑ ΣΡΗΑ (3) ΔΣΖ : 

  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΟΣΟ & ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ :

 ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟ ΚΔΡΓΟ
 
:

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ, τωρίς Φ.Π.Α. :

Αζήλα, .....................................

Ο ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

θξαγίδα θαη Τπνγξαθή 

Δμνπζηνδνηεκέλνπ Δθπξνζώπνπ

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΤΝΟΛΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΡΗΑ (3) ΔΣΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ (τωρίς Φ.Π.Α)

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
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