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Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Α.Μ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι 
πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά για την 
προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης και καθαριότητας για τις ανάγκες της Δ/νσης Θεσσαλονίκης 
σύμφωνα προς τους όρους, τις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα 
Πρόσκληση και στα παραρτήματα αυτής. 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο διαδικτυακό χώρο, πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα της Α.Μ (www.ametro.gr). 
 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Τόπος  και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στη Γραμματεία της Α.Μ. στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
Λεωφ.Μεσογείων 191-193 ΤΚ 11525  Αθήνα από τις 8:00 έως τις 16:00. 
Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα είναι σε σφραγισμένο φάκελο  ο οποίος θα φέρει 
υποχρεωτικά την συνημμένη ετικέτα 

Από : 
From Γ.Κωνσταντινίδη  

Αρ. Πρωτοκόλλου :     ΤΗΕ-16004F 

  
Ημερομηνία: 
Date 

     02/02/2016 

Αρ.Τηλ.: 

Αρ. Fax: 

 

  2310-504.721 
  2310-532.798 
         

Αρ. Τηλ.: 
Tel. No  

 
   

Θέμα : 
Subject 

Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένης προσφοράς για την προμήθεια υλικών άμεσης 

ανάλωσης και καθαριότητας. 

  

Σχετ.: 
Ref. 

MR 1000014077 
Εσωτερικό Υπηρεσιακό Σημείωμα ΤΗΕ-16027/15.01.2016 
 

Κοιν. : 
cc 

Π.Παπαχλιμίντζο,Χ. Ρίζο, DCC  

Αριθμός σελίδων συμπεριλαμβανομένης και αυτής : 
Number  of  pages  including  this  cover  page 

7+1 

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

             Από :  

 Προς : ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Λεωφ.Μεσογείων 191-193 
11525 Αθήνα   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΛΟΥ (DCC) 

 

 Υπόψη : κα. Μ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 
(Προϊσταμένης Τμ. Διοικητικής Μέριμνας) Θεσ/νίκης 

 

 Ένδειξη : Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την 

προμήθεια διαφόρων ειδών κυλικείου  
  

 

                                                       (  MR 1000014077 )   
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2.  Διευκρινίσεις - Προθεσμία υποβολής των προσφορών - Εναλλακτικές προσφορές 

 
Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις απαιτηθούν σχετικές με την παρούσα πρόσκληση 
και το διαγωνισμό θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Μ. (www.ametro.gr), το αργότερο 6 ημέρες 
πριν την προθεσμία υποβολής προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται με δική 
τους ευθύνη (χωρίς καμία προηγούμενη σχετική ενημέρωσή τους από την Α.Μ.).   

 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την: 12 Φεβρουαρίου../ 2016 και ώρα 15:00.  
 
Εκπρόθεσμη υποβολή προσφορών έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. 
Οι προσφορές υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι διαγωνιζόμενοι, αρκεί να 
περιέλθουν στο πρωτόκολλο της Α.Μ., το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα (προθεσμία) 
που αναφέρεται παραπάνω. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση και για την 
έγκαιρη άφιξη των προσφορών φέρουν αποκλειστικά οι Διαγωνιζόμενοι. 
 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας, 
συνεπώς επί μέρους προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
Δεν επιτρέπονται αλλαγές στις προσφορές ή υποβολή αντιπροσφορών μετά την αποσφράγιση τους. 
Εάν κριθεί ότι απαιτούνται διευκρινίσεις, που δεν δημιουργούν όμως προϋπόθεση αντιπροσφοράς, η 
Α.Μ. δύναται να τις ζητήσει. 
Προσφορές που ενδεχομένως έχουν καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποβληθεί παλαιότερα δεν θα ληφθούν 
υπόψη. 

 
3.    Περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς 

Στο Φάκελο Προσφοράς περιλαμβάνεται, επί ποινή αποκλεισμού, ο παρακάτω Πίνακας Οικονομικής 
Προσφοράς συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος από το νόμιμο εκπρόσωπο του Διαγωνιζομένου. 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπληρώσουν τον παρακάτω Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς αφού 
λάβουν υπόψη τους τις σχετικές  προδιαγραφές και τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
Πρόσκληση. 

 

            ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  

α/α Περιγραφή είδους & ζητούμενη συσκευασία 

Εκτιμώμενη 

ετήσια 

ποσότητα 

Τιμή μονάδας 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Συνολική τιμή 

ανά είδος  

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ  6x1.5 LT 460   

2 NESCAFE  200 gr 134   

3 ΦΙΛΤΡΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 1x4 41   

4 ΚΙΒΩΤΙΟ ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ LIGHT 
170 gr 1080 

  

5 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 253   

6 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 8ΑΔΕΣ 115   

7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 62   

8 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 55   

9 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 31   

10 ΞΥΔΙ 40   

11 ΚΑΦΕΣΤΙΑ  EL GRECO 1   

12 ΓKAZAKIA  EL GRECO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 14   

13 AJAX ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ 14   

14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 95   

15 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 4λτ 12   

16 ΤΣΑΙ LIPTON 100τμχ 5   

17 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ 33   

18 ΖΑΧΑΡΗ 1 ΚΙΛΟΥ 135   
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19 ΓKAZAKIA  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΛΗ 
ΦΙΑΛΗ 21 

  

20 ΚΑΦΕ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS 500gr 110   

21 ΥΓΡΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ AJAX 10   

22 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 33   

23 FABULOSO SPRAY 66   

24 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ ΚΑΦΕΣ  ΛΟΥΜΙΔΗ 128   

25 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 3   

26 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 900   

27 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 100αδα 8   

29 ΠΟΤΗΡΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 300   

30 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 10   

31 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 6   

33 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ MR SHINE 11   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ  

 
Το προσφερόμενο τίμημα θα αφορά στην εκτέλεση της προμήθειας πλήρως ολοκληρωμένης και θα 
παραμείνει αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής.  
Σε αυτό περιλαμβάνονται το κέρδος του προσφέροντα, η αμοιβή του καθώς και αυτή των 
συνεργατών του και τα οποιαδήποτε γενικά ή ειδικά έξοδά του που απαιτούνται για την εκτέλεση της 
προμήθειας. Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές όλων των 
προσώπων που θα απασχολήσει, οι σχετικές δαπάνες μετακίνησης των, οι πάσης φύσεως 
φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου και εν γένει κάθε 
δαπάνη αναγκαία ή απλώς χρήσιμη για την πραγματοποίηση των εργασιών.  
Η Α.Μ. βαρύνεται μόνον με τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α. 

  
Οι αναγραφόμενες στον ανωτέρω πίνακα ποσότητες αφορούν στη μέση ετήσια κατανάλωση ανά 
είδος, είναι σε κάθε περίπτωση ενδεικτικές και δεν δεσμεύουν την Α.Μ. στις μελλοντικές της 
παραγγελίες. Οι παραγγελίες γίνονται συνήθως ανά μήνα σε ποσότητες που εξαρτώνται από τις κατά 
περίπτωση ανάγκες. 
Οι τιμές που θα δοθούν στον πίνακα οικονομικής προσφοράς θα παραμείνουν σταθερές καθ’ 

όλη τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης  
Στις τιμές περιλαμβάνονται το κέρδος του προσφέροντα, η αμοιβή του καθώς και αυτή των 
συνεργατών του και τα οποιαδήποτε γενικά ή ειδικά έξοδά του που απαιτούνται για την εκτέλεση της 
προμηθειας. Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές όλων των 
προσώπων που θα απασχολήσει, οι πάσης φύσεως φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του 
δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.  
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. βαρύνεται μόνον με τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στα γραφεία της Α.Μ. , 26ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 546 27, και σε 
χώρους που θα υποδεικνύονται κάθε φορά από τον αρμόδιο επιβλέποντα της σύμβασης με μέσα και 
ευθύνη του προμηθευτή χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. 
Οι υποψήφιοι με την κατάθεση της προσφοράς τους δηλώνουν ότι έχουν πλήρη γνώση όλων των 
ειδικών συνθηκών που μπορούν να επηρεάσουν την εκτέλεση της σύμβασης. 
Για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις σχετικά με το αντικείμενο της Πρόσκλησης 
παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την αρμόδια της Α.Μ. κα. Μ. Ζαφειρίου (τηλ. 2310-504.721, κιν. 
6974-267.614). 
 

 
4. Προϋπολογισμός προμήθειας 

Ο συνολικός ετήσιος εκτιμώμενος προϋπολογισμός, βάση του οποίου θα δοθεί οικονομική 
προσφορά  ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες ΕΥΡΩ ( 8.000,00 € ) για 1+1 έτος  χωρίς Φ.Π.Α. Ο 
προϋπολογισμός αυτός αποτελεί ανώτατο όριο των οικονομικών προσφορών.  
Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες της και το τελικό 
τίμημα που θα λάβει ο ανάδοχος εξαρτάται αποκλειστικά από τις απαιτούμενες παραγγελίες. 
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Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η αύξηση του ποσού της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί το 
15% του αρχικού ποσού της σύμβασης.  

 
5. Διάρκεια της Σύμβασης 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι ένα 1+1 έτος από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού 
συμφωνητικού. 

 
6.  Διαδικασία Κατακύρωσης - Κριτήριο ανάθεσης - Υπογραφή της Σύμβασης 

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός και θα διενεργηθεί μεταξύ των υποψηφίων εταιρειών που θα 
υποβάλουν σχετική προσφορά σύμφωνα προς τους όρους και τις προβλέψεις της παρούσας 
πρόσκλησης. 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή και ο μειοδότης προκύπτει 
από την συνολική τιμή του  πίνακα οικονομικής προσφοράς, εφόσον βέβαια πληρούνται όλοι οι όροι, 
οι τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του μειοδότη, η Α.Μ. καλεί τον υποψήφιο 
ανάδοχο εγγράφως να προσκομίσει για έλεγχο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρ.7 τα οποία 
αποτελούν τα  έγγραφα νομιμοποίησης και ελέγχου της προσωπικής κατάστασης του υποψηφίου 
Αναδόχου, εντός το αργότερο δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Η μη έγκαιρη υποβολή 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου. Σε αυτή 
την περίπτωση η Α.Μ. καλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.  
 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την έκδοση απόφασης κατακύρωσης της 
Α.Μ. αυτός καλείται για την υπογραφή της Σύμβασης στα γραφεία της εντός το αργότερο δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη με υπαιτιότητα του ανακηρυχθέντος 
Αναδόχου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι θα έχει κληθεί, δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
Σύμβασης ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση ή δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του 
παρόντος, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή και μετά από απόφαση της Α.Μ. Ανάδοχος 
δύναται να ανακηρυχθεί ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη που έχει 
συντάξει η Επιτροπή Διαγωνισμού. Αν και ο δεύτερος διαγωνιζόμενος δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση ή δεν συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις του παρόντος κηρύσσεται κι αυτός έκπτωτος από τη σύμβαση κι η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. Ο Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας και τουλάχιστον 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσει προς έλεγχο 
εγκυρότητας την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα 
σχετικό υπόδειγμα της Α.Μ. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει το πρωτότυπο της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της Σύμβασης.  

 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ διατηρεί το δικαίωμα αναβολής ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού αν αυτό 
κριθεί αναγκαίο, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση προς τους συμμετέχοντες. 

 
 

7. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης  
Ο μειοδότης πριν την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού καλείται να προσκομίσει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

  

7.1  Δικαιολογητικά νομιμοποίησης 

 Από τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα θα πρέπει κατ΄ αρχάς να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία του διαγωνιζομένου. Θα πρέπει επίσης να προσκομισθούν τα έγγραφα εκείνα από τα 

οποία θα προκύπτει ότι τα πρόσωπα που αποφάσισαν τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όρισαν τον 

εκπρόσωπο και δήλωσαν όσα ζητούνται στην παρούσα Πρόσκληση, είχαν την εξουσία προς τούτο. 

Για διευκόλυνση των διαγωνιζομένων παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος των νομιμοποιητικών 

εγγράφων που απαιτούνται να προσκομισθούν για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν 

σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

- Για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.): 

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του θεωρημένου από την αρμόδια αρχή του καταστατικού εταιρείας 

και των τυχόν τροποποιήσεών του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και τα 

ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις. 

 β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί καταστατικών τροποποιήσεων. 
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γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του επισήμου εγγράφου της απόφασης με την οποία συγκροτήθηκε 

σε σώμα το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ όπου έγινε η αντίστοιχη 

δημοσίευση. 

δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωση του ΓΕΜΗ από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει 

ανακληθεί η άδεια σύστασης της εταιρείας, ούτε έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά από τα οποία 

να προκύπτει ότι η εταιρεία αποφάσισε τη διάλυσή της ή τη θέση της υπό εκκαθάριση. 

ε) Πιστοποιητικό εγγραφής σε ισχύ της εταιρείας στο οικείο Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο. 

- Για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του θεωρημένου από την αρμόδια αρχή καταστατικού της εταιρείας 

και των τυχόν τροποποιήσεών του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και τα 

ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις. 

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί καταστατικών τροποποιήσεων. 

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του επισήμου εγγράφου της απόφασης περί διορισμού του εν 

ενεργεία διαχειριστή της εταιρείας και ΦΕΚ όπου έγινε η αντίστοιχη δημοσίευση. 

δ) Πιστοποιητικό εγγραφής σε ισχύ της εταιρείας στο οικείο Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο. 

- Για τις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 
α)  Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεών του. 
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί καταστατικών τροποποιήσεων  
γ) Πιστοποιητικό εγγραφής σε ισχύ της εταιρείας στο οικείο Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο. 
 
 
 

- Για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα 

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Έναρξης Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

β) Πιστοποιητικό εγγραφής σε ισχύ της εταιρείας στο οικείο Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο. 
 
 

7.2   Δικαιολογητικά Προσωπικής Κατάστασης 

 
i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ότι δεν εκκρεμεί εναντίον του δίωξη ή έχει καταδικασθεί με 

τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας 
χρεοκοπίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. 

 
Εφόσον αυτός είναι νομικό πρόσωπο, τα ποινικά μητρώα πρέπει να αφορούν τους νομίμους 
εκπροσώπους του, δηλαδή : 
 

α) τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας), ή τα πρόσωπα 

που προκύπτουν από τη συγκρότηση ΔΣ σε σώμα ότι έχουν εξουσία εκπροσώπησης,  

 

β) τους διαχειριστές του (σε περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης) 

 

γ) και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονομική προσφορά για λογαριασμό του 

νομικού προσώπου,  αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω. 

 

ii)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης για την περίπτωση 

κατάστασης πτώχευσης, εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης, από τα οποία πρέπει να 

προκύπτει ότι: 

α)  δεν έχει εκδοθεί απόφαση με την οποία κηρύσσεται ο Ανάδοχος σε πτώχευση, 

          β) δεν έχει κατατεθεί, κατά την τελευταία διετία, αίτηση για να κηρυχθεί ο Ανάδοχος σε κατάσταση  

              πτώχευσης. 
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γ) δεν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισμό η αντικατάσταση εκκαθαριστού η συνεκκαθαριστού, 

δ) δεν έχει καταχωρηθεί δικαστική απόφαση που να θέτει τον ανάδοχο υπό αναγκαστική διαχείριση. 

 

iii)  Για την περίπτωση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος θα προσκομίζεται πιστοποιητικό 

του αρμόδιου φορέα (Επαγγελματικού Μητρώου ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου) περί μη 

διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Στην περίπτωση που δεν 

υφίσταται πειθαρχικός φορέας θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν υπάρχει πειθαρχικός 

φορέας και ότι δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. 

 

iv)  Για την περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, υποβολή 

επικαιροποιημένου αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. ή τον αρμόδιο 

ασφαλιστικό φορέα.  

 

v) Για την περίπτωση της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην πληρωμή των 

φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, υποβολή επικαιροποιημένου αποδεικτικού 

φορολογικής ενημερότητας, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
 

Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 7.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα της  
υποβολής τους, σύμφωνα με τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις αυτές δεν 
ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης παλαιότερη των 
τριών μηνών από την πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

 

8. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
  Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού οφείλει να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού της 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., προσαυξημένης κατά 15% λόγω του δικαιώματος της Α.Μ. να αυξήσει το 
αρχικό πόσό της σύμβασης. 

  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα εκδοθεί με αποκλειστική επιβάρυνσή του Αναδόχου, από 
πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. ή τον Ε.Ο.Χ., υποχρεωτικά 
σύμφωνα προς το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της Πρόσκλησης, συνοδευόμενη, στην 
τελευταία περίπτωση, από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική. Μπορούν επίσης να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και θα υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία 
και αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων ελληνικών δικαστηρίων της Αθήνας. 

  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα καλύπτει στο σύνολό της και χωρίς καμία διάκριση την 

πλήρη, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου με πιστή τήρηση των απαιτήσεων 

και προϋποθέσεων της σύμβασης. Η ανωτέρω εγγύηση καλύπτει κάθε απαίτηση της Α.Μ. έναντι του 

αναδόχου, ενδεικτικά αναφέρεται η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης και η μη 

προσήκουσα πραγμάτωσή της. Η εγγύηση όμως αυτή δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για 

αποζημίωση της Α.Μ.  σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού της εγγύησης. 

   Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγμή με έγγραφη δήλωσή της στην εκδότρια 

τράπεζα την κατάπτωση όλου ή μέρους του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την 

ικανοποίηση απαιτήσεών της κατά του αναδόχου, που απορρέουν από τη σύμβαση. Η Εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει σε ισχύ και ενέργεια μέχρι να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά 

όλες οι απαιτήσεις της σύμβασης. 
  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο μετά τη λήξη ή τη λύση της 

Σύμβασης με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν αξιώσεις της Α.Μ. για οποιαδήποτε υπαίτια ή 
ανυπαίτια αθέτηση των όρων της Σύμβασης και δεν έχει υπάρξει λόγος για κατάπτωσή της ολική ή 
μερική.  

  Επισημαίνεται ότι θα γίνεται έλεγχος από την Α.Μ. ως προς την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης, με αποστολή σχετικής επιστολής προς την εκδότρια τράπεζα, προκειμένου να 
επιβεβαιώσει εγγράφως την εγκυρότητα της σχετικής εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση που από 
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τον έλεγχο αυτό προκύψει κατάθεση άκυρης, ψευδούς ή πλαστής εγγυητικής επιστολής, ο ανάδοχος 

θα κηρύσσεται έκπτωτος και η Α.Μ. θα πράξει όλα τα νόμιμα. 
 

9. Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται βάσει των τιμών της οικονομικής του προσφοράς ενώ οποιεσδήποτε 
αναφερόμενες ποσότητες στην παρούσα Πρόσκληση είναι ενδεικτικές. 
Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται μετρητοίς με επιταγή ημέρας, στις 15 - 20 του επόμενου από 
την ημερομηνία παραλαβής από εμάς του τιμολογίου σας μηνός, με την προϋπόθεση ότι θα έχει 
προηγηθεί η παραλαβή και η πιστοποίηση «Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας» από τον 
Υπεύθυνο Παραλαβής. Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με την κα. Π. Καπράλου (τηλ. 210-6792.180). 
Σας γνωρίζουμε επιπλέον ότι, σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία της Εταιρείας, για όλες τις 
αγορές αγαθών ή υπηρεσιών η εξόφληση τιμολογίων θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με 
δίγραμμη επιταγή. 
 
 Επίσης για συμβάσεις άνω των 1.500,00 €, για την εξόφληση των τιμολογίων σας απαιτείται η 
προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας σας και για συμβάσεις άνω των 2.500,00 €, 
απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας σας. 
 
Επισημαίνεται ότι, για συμβάσεις άνω των 2.500 € (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 4 του Ν.4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4146/13 άρθρο 61 παρ. 5, θα 
παρακρατείται ποσό ύψους 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων. Η εν λόγω παρακράτηση θα κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. 

 

11. Επίλυση διαφορών 
Η Σύμβαση που θα καταρτιστεί, θα διέπεται από τους όρους των τευχών της και την Ελληνική 
Νομοθεσία και δη τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα 
 

 Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από το Διαγωνισμό και τη Σύμβαση, 
αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη των Αθηνών. 

  
Με τη συμμετοχή τους οι προσφέροντες δηλώνουν ρητά ότι αποδέχονται τους Όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης και των συνημμένων αυτής εγγράφων. Προσφορές που δεν πληρούν τους παραπάνω 
όρους δεν θα αξιολογηθούν. 
 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε με “fax” τη λήψη του παρόντος εγγράφου. 
 

Με εκτίμηση 
 
 
 
 

                                                                                                                    Γ.Κωνσταντινίδης 
                                                                                                          Διευθυντής Μετρό Θεσσαλονίκης 
                                                                                                           
 
 
Συνημμένο: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
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                                                                          ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

               
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Προς την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Μεσογείων 191-193  
Αθήνα 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.             ΓΙΑ ΠΟΣΟ ........................ ΕΥΡΩ 
 
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ ………………………………… 
για ποσό …………………. ΕΥΡΩ. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή 
εκτέλεση των όρων, της, μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας για τη 
Σύμβαση …………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη 
ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-
856 και 862-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν 
από τα υπόψη άρθρα. 

 
3. Σε περίπτωση που, αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι η υπέρ ης η παρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουμε ότι 
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε εντός 
τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα παραλαβής από την Τράπεζά μας της σχετικής 
ειδοποίησής σας, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας.  

 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση της υπέρ ης η παρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 
τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

 
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να 

επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας 
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση 
καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. 

 
Σε περίπτωση που ανακύψει διαφωνία ως προς την εγγύηση αυτή η τις σχετικές πληρωμές, η διαφορά θα 
επιλύεται στα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 
 
Βεβαιούμε επίσης ότι, με την έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής, δεν υφίσταται παράβαση των 
διατάξεων που αφορούν το καθορισμό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τη 
Τράπεζα μας. 
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