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Οη ππνγξάθνληεο __________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
ελεξγνύληεο σο λόκηκνη εθπξόζσπνη ησλ Εηαηξεηώλ :_______________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Α.  ΓΗΛΩΝΟΤΜΔ 
 
1. Όηη ε Εηαηξεία/ νη Εηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζνπλ ηελ Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά ηνπο γηα ηελ «Ππομήθεια Μησανήμαηορ Έπγος ςνηήπηζηρ 

Δναεπίων Γικηύων Ηλεκηποδόηηζηρ Σπαμ μεηά Ρςμοςλκούμενος 

Μησανήμαηορ Σύλιξηρ/Δκηύλιξηρ Αγωγών από ηποθεία» κειέηεζαλ κε 
πξνζνρή θαη έιαβαλ ππόςε ηνπο: 

 
1.1 Σα ηεύρε ηνπ ελ ιόγσ Δηαγσληζκνύ. 
 
1.2 Σελ Οδεγία 2014/25/ΕΕ θαη ην Ν.4412/16 
 
2. Όηη νη Εηαηξείεο καο αλαγλσξίδνπλ όηη ην πλνιηθό Καη' Απνθνπή Σίκεκα ηεο 

Πξνζθνξάο καο πεξηιακβάλεη ηελ εθπόλεζε ηεο Μειέηεο κε ηέηνηα πιεξόηεηα ώζηε 
ηειηθά λα επηηεπρζεί ε απξόζθνπηε θαη πνηνηηθά άξηηα θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ελόο 
(1) θαηλνύξγηνπ απηνθηλνύκελνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ ζπληήξεζεο ελαέξησλ δηθηύσλ 
Σξακ θαζώο θαη ελόο (1) θαηλνύξγηνπ Ρπκνπιθνύκελνπ Μεραλήκαηνο 
ηύιημεο/εθηύιημεο αγσγώλ από ζηξνθεία, ην νπνίν ζα ξπκνπιθείηαη από ην 
Μεράλεκα Έξγνπ, ηόζν ζε δεκόζηνπο  δξόκνπο, όζν θαη επί ησλ ηξνρηώλ όινπ ηνπ 
δηθηύνπ ηνπ Σξακ ηεο Αζήλαο. 

 
3. Όηη νη Εηαηξείεο καο θαηάξηηζαλ ηελ Οηθνλνκηθή ηνπο Πξνζθνξά ζπκκνξθνύκελεο 

πιήξσο κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ΑΜ. 
 
4. Όηη νη Εηαηξείεο καο θαηάξηηζαλ ηελ Οηθνλνκηθή ηνπο Πξνζθνξά ζπλππνινγίδνληαο 

ην θόζηνο ησλ ηπρόλ βειηηώζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ηεο ΑΜ θαη ησλ 
πξνηεηλόκελσλ ιύζεσλ πνπ δηαηππώλνληαη ζηελ Σερληθή καο Πξνζθνξά θαη 
δεζκεπόκαζηε γηα ηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ βειηηώζεσλ, κεηά από ηελ έγθξηζε ηνπο 
πξνο όθεινο ηεο ΑΜ, θαηά ηελ κειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνκήζεηα ησλ  Μεραλεκάησλ 
Έξγνπ. 

 
5. Όηη νη Εηαηξείεο καο έιαβαλ γλώζε θαη ζπκπεξηέιαβαλ θάζε θόζηνο ζην πλνιηθό 

Καη’ Απνθνπή Σίκεκα γηα ηελ έγθαηξε πεξάησζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ηήξεζε ηεο 
πξνζεζκίαο Παξάδνζεο, όπσο απηή νξίδεηαη ζην Άξζξν 8 ηνπ Σεύρνπο πγγξαθή 
Τπνρξεώζεσλ.  

 
6. Όηη ζην πξνζθεξόκελν πλνιηθό Καη' Απνθνπή Σίκεκα πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο: 
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α. Όιεο νη δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε, άξηηα, θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο 
Πξνκήζεηαο ζύκθσλα κε ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηα πκβαηηθά Σεύρε όξνπο, 
θαζώο θαη όζεο πεξηγξάθνληαη ζε απηέο σο ηδηαίηεξεο ππνρξεώζεηο θαη ελέξγεηεο 
ηνπ Αλαδόρνπ. 

 
β. Γεληθά θάζε δαπάλε, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ησλ 
πκβαηηθώλ Σεπρώλ, ηνπ Αλάδνρνπ κε δηθαηνπκέλνπ άιιεο πξόζζεηεο 
πιεξσκήο ή απνδεκίσζεο γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο.  

 

7. Εηδηθόηεξα (ενδεικηικά και όσι πεπιοπιζηικά) ζην πξνζθεξόκελν Καη΄ Απνθνπή 
Σίκεκα πεξηιακβάλνληαη: 

 
7.1 Οη δαπάλεο κειέηεο, θαηαζθεπήο, πξνκήζεηαο, δνθηκήο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ 

Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαζώο θαη ησλ θάζε είδνπο επηβαξύλζεσλ απηώλ από θόξνπο, 
ηέιε, δαζκνύο, εηζθνξέο, θξαηήζεηο, εηδηθνύο θόξνπο θιπ., πιελ ηνπ Φόξνπ 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) ν νπνίνο βαξύλεη ηελ ΑΜ. Ρεηά θαζνξίδεηαη όηη ζην Καη' 
Απνθνπή Σίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ην θόζηνο ησλ 
πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, ην θόζηνο ησλ δηθαησκάησλ 
ινγηζκηθνύ θαη θύιαμεο πεγαίνπ θώδηθα, ηπρόλ απαηηνύκελσλ αδεηώλ, δαπάλεο γηα 
πγηεηλή θαη αζθάιεηα, εηζθνξέο θαη δηθαηώκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνύ, πιηθώλ 
θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ πξνκεζεπηή θαη, πξνθεηκέλνπ γηα είδε εζσηεξηθνύ, ηα ηέιε 
ραξηνζήκνπ, όπνπ ηζρύνπλ, θαη γεληθά όινη νη θόξνη, δαζκνί, ηέιε, θξαηήζεηο θαη 
νπνηεζδήπνηε άιιεο λόκηκεο επηβαξύλζεηο πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο.  

 
7.2 Οη δαπάλεο κηζζώλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηώλ, εξγαζίαο ζε πεξηζζόηεξεο βάξδηεο 

ή εκέξεο αξγηώλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, αζθάιηζεο, δώξσλ ενξηώλ, 
επηδόκαηνο αδείαο θιπ, ηνπ θάζε είδνπο επηζηεκνληθνύ θαη δηεπζύλνληνο ην Έξγν 
πξνζσπηθνύ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή όρη πξνζσπηθνύ, ησλ γξαθείσλ, κεραλεκάησλ, 
ζπλεξγείσλ θιπ, εκεδαπνύ ή αιινδαπνύ πξνζσπηθνύ, εξγαδνκέλνπ ζηνλ ηόπν 
θαηαζθεπήο ησλ Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ απηώλ θαζώο θαη ζην 
ηόπν δηεμαγσγήο ησλ δνθηκώλ θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζε ιεηηνπξγία.  

 
7.3 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

Μεραλεκάησλ Έξγνπ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο.  

 
7.4 Οη δαπάλεο δηάζεζεο ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ άξηηα θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλώλ κηζζσκάησλ, απνζήθεπζεο, θύιαμεο θαη 
αζθάιηζεο απηώλ.  

 
7.5 Οη δαπάλεο εηζαγσγήο ησλ Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ζην όλνκα ηνπ 

Αλαδόρνπ ή ζην όλνκα ηεο ΑΜ θαη όιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ παξάδνζε ηνπο 
ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΜ ζηελ Αζήλα. 

 
7.6 Γεληθά όιεο νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Τ θαη ηα ινηπά πκβαηηθά Σεύρε όηη 

βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
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7.7 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο όισλ ησλ θύξησλ αληαιιαθηηθώλ, εξγαιείσλ, δηαγλσζηηθνύ 
εμνπιηζκνύ δνθηκώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ κεηαθίλεζεο Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαζώο 
θαη ην θόζηνο ηεο ηξηεηνύο Εγγύεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
θόζηνπο ησλ θύξησλ θαη αλαισζίκσλ αληαιιαθηηθώλ ηεο πεξηόδνπ ηεο Εγγύεζεο, 
ησλ δνθηκώλ, ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ θαη εθπαίδεπζεο ηνπ 
πξνζσπηθνύ ηεο Εηαηξείαο Λεηηνπξγίαο ηνπ Σξακ (ΣΑΤ) θαη ηεο ΑΜ. Οη δαπάλεο 
ζύληαμεο ησλ ηεπρώλ ηεθκεξίσζεο, ησλ εγρεηξηδίσλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη 
ησλ ζρεδίσλ «σο θαηαζθεπάζζεθαλ», όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά 
ηεύρε. 

 
7.8 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο Εξγαζηεξηαθώλ Ειέγρσλ θαη Δνθηκώλ ζύκθσλα κε όζα 

αλαθέξνληαη ζηα πκβαηηθά Σεύρε. 
 
7.9 Δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ κεηάβαζε θαη παξακνλή ησλ επηζεσξεηώλ ηεο ΑΜ ζηνλ 

ηόπν θαηαζθεπήο ησλ Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 
ύκβαζεο. 

 
7.10 ην πξνζθεξόκελν πλνιηθό Καη' Απνθνπή Σίκεκα πεξηιακβάλεηαη θαη νπνηαδήπνηε 

άιιε δαπάλε, έζησ θαη κε ξεηά αλαθεξνκέλε αιιά απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. 

 
7.11 ην πξνζθεξόκελν πλνιηθό Καη' Απνθνπή Σίκεκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θέξδνο 

ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηα γεληθά έμνδά ηνπ. 
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Β. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Πεπιγπαθή 

 

Πποζθεπόμενο 

ποζό  

(Απιθμηηικώρ) 

 

Πποζθεπόμενο 

ποζό  

(Ολογπάθωρ) 

Πξνκήζεηα (ζρεδηαζκόο, θαηαζθεπή/ εγθαηάζηαζε 
εμνπιηζκνύ, εξγνζηαζηαθέο δνθηκέο, παξάδνζε ζην 
Ακαμνζηάζην, δνθηκέο επηδόζεσλ θαη ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία) ελόο (1) θαηλνύξγηνπ απηνθηλνύκελνπ 
Μεραλήκαηνο Έξγνπ ζπληήξεζεο ελαέξησλ δηθηύσλ 
Σξακ θαζώο θαη ελόο (1) θαηλνύξγηνπ 
Ρπκνπιθνύκελνπ Μεραλήκαηνο ηύιημεο/εθηύιημεο 
αγσγώλ από ζηξνθεία, ην νπνίν ζα ξπκνπιθείηαη 
από ην Μεράλεκα Έξγνπ, ηόζν ζε δεκόζηνπο  
δξόκνπο, όζν θαη επί ησλ ηξνρηώλ όινπ ηνπ δηθηύνπ 
ηνπ Σξακ ηεο Αζήλαο. 
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