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Ο ππνγξάθσλ / νη ππνγξάθνληεο 
__________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 
 
ελεξγώλ / ελεξγνύληεο σο λόκηκνο/λόκηκνη εθπξόζσπνο/εθπξόζσπνη ηεο εηαηξείαο/ησλ 
εηαηξεηώλ :_______________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Α.  ΓΗΛΩΝΟΤΜΔ 
 

1. Όηη ε Δηαηξεία/νη Δηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζνπλ ηελ Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά ηνπο, γηα ηελ κειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε Λεηηνπξγία 
ελόο πζηήκαηνο εκαηνδόηεζεο θαη Διέγρνπ πξκώλ (ATC), θαη ελόο πζηήκαηνο 
Απηόκαηεο Δπηηήξεζεο πξκώλ (ATS) ηεο Δπέθηαζεο ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο 
πξνο Καιακαξηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγθαηάζηαζεο πζηεκάησλ 
εκαηνδόηεζεο ζηνπο 15 λένπο ζπξκνύο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ επέθηαζε 
Καιακαξηάο θαη γηα ην Βαζηθό Έξγν θαζώο θαη γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ 
απαηηνύκελσλ από ηα ηεύρε ηνπ Γηαγσληζκνύ εξγαζηώλ, κειέηεζαλ κε πξνζνρή θαη 
έιαβαλ ππόςε ηνπο: 

 
1.1 ην παξόλ έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνύζα 

 δήισζε, 
1.2  ηε Γηαθήξπμε θαη ην Σεύρνο Γηεπθξηλήζεσλ (ζε πεξίπησζε πνπ εθδνζεί), 
1.3 ηε πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, 
1.4 ην ηεύρνο  «Σερληθή Πεξηγξαθή», 
1.5 ηε Πξνδηαγξαθή Μειεηώλ, Δπηδόζεσλ, Τιηθώλ θαη Δξγαζηώλ πζηήκαηνο 

εκαηνδόηεζεο θαη Διέγρνπ πξκώλ (ATC),  
1.6 ηελ ε Πξνδηαγξαθή Μειεηώλ Δπηδόζεσλ, Τιηθώλ θαη Δξγαζηώλ πζηήκαηνο 

Απηόκαηεο Δπηηήξεζεο πξκώλ (ATS), 
 
 

2. Όηη ε Δηαηξεία / νη Δηαηξείεο καο, θαηάξηηζε / θαηάξηηζαλ  ηελ παξνύζα Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζηηο πξαθάησ παξαγξάθνπο:  

 
2.1 Σν πξνζθεξόκελν πνζό ηεο Πξνζθνξάο καο, πεξηιακβάλεη ηελ εθπόλεζε ηεο 

Μειέηεο Δθαξκνγήο κε ηέηνηα πιεξόηεηα ώζηε ηειηθά λα επηηεπρζεί ε απξόζθνπηε 
θαη πνηνηηθά άξηηα πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 
ATC θαη ATS ) ηεο Δπέθηαζεο ηνπ Μεηξό πξνοΚαιακαξηά. 

 
2.2 Έρνπλ ζπλππνινγηζζεί, 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. 

 
2.3 Έρεη ζπκπεξηιεθζεί, θάζε θόζηνο ζην πξνζθεξόκελν πνζό γηα ηελ έγθαηξε 

πεξάησζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο, 
όπσο απηόο νξίδεηαη ζην Άξζξν 8 ηνπ Σεύρνπο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ.  
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2.4 ην πξνζθεξόκελν πνζό πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο: 
 
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, κε δηθαηνπκέλεο άιιεο πξόζζεηεο πιεξσκήο ή 
απνδεκίσζεο γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο.  

 

3. Δηδηθόηεξα (ενδεικηικά και ότι περιοριζηικά), ζην πξνζθεξόκελν πνζό 
πεξηιακβάλνληαη: 

 
3.1 Οη δαπάλεο κειέηεο, πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο, δνθηκήο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 

ησλ ζπζηεκάησλ ATC θαη ATS 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 
πξνζθεξόκελν πνζό ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ην θόζηνο ησλ 
πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, ην θόζηνο ησλ δηθαησκάησλ 
ινγηζκηθνύ, 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.  
 

3.2 Οη δαπάλεο κηζζώλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηώλ, εξγαζίαο ζε πεξηζζόηεξεο βάξδηεο 
ή εκέξεο αξγηώλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, αζθάιηζεο (ζην ΙΚΑ, 
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, άιινπο εκεδαπνύο θαη αιινδαπνύο αζθαιηζηηθνύο 
Οξγαληζκνύο θιπ, θαηά πεξίπησζε σο απαηηείηαη), 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 δηεμαγσγήο ησλ 
δνθηκώλ θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
3.3 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζύκβαζεο. 
  
3.4 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.  

 
3.5 Oπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε, έζησ θαη κε ξεηά αλαθεξνκέλε αιιά απαξαίηεηε γηα ηελ 

πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. 
 
3.6 Tν θέξδνο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηα γεληθά έμνδά ηνπ. 
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Β. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Περιγραθή 

 

Προζθερόμενο 

ποζό  

(Αριθμηηικώς) 

 

Προζθερόμενο ποζό 

(Ολογράθως) 

Για ηην εκηέλεζη ηοσ ζσνολικού 

ανηικειμένοσ ηης ύμβαζης με ηίηλο:   

«Προμήθεια, Δγκαηάζηαζη και Θέζη 

ζε Λειηοσργία ηοσ σζηήμαηος 

ημαηοδόηηζης και Δλέγτοσ σρμών 

(ATC) και ηοσ σζηήμαηος Ασηόμαηης 

Δπιηήρηζης σρμών (ATS) ηης 

Δπέκηαζης Καλαμαριάς ηοσ Μεηρό 

Θεζζαλονίκης» ζύμθωνα με ηοσς 

όροσς και ηις Προδιαγραθές ποσ 

περιλαμβάνονηαι ζηα ηεύτη ηοσ 

παρόνηος Γιααγωνιζμού 
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