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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 
εκτέλεση εργασιών φανοποιείας στα αυτοκίνητα της Α.Μ. σύµφωνα προς τους όρους, τις προϋποθέσεις 
και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και στα συνηµµένα αυτής 
παραρτήµατα. 
 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο διαδικτυακό χώρο, πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) και στην ιστοσελίδα της Α.Μ. 
(www.ametro.gr). 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. ∆ιαδικασία διαγωνισµού - Κριτήριο ανάθεσης 
Ο διαγωνισµός είναι ανοικτός, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το συνεργείο δεν θα απέχει 
περισσότερο των 10 χιλιοµέτρων από την έδρα της Α.Μ. (βλ. παρ.1) και θα διενεργηθεί µεταξύ των 
υποψηφίων εταιρειών που θα υποβάλουν σχετική προσφορά σύµφωνα προς τους όρους και τις 
προβλέψεις της παρούσας πρόσκλησης.  
Ο διαγωνισµός είναι µειοδοτικός και η κατακύρωσή του γίνεται στον προσφέροντα το χαµηλότερο 
συνολικό κόστος για τις ζητούµενες εργασίες φανοποιείας στον Πίνακα Προσφοράς του 
Παραρτήµατος (Β) της παρούσας, εφόσον πληρούνται επιπλέον όλοι οι όροι και οι τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και στα συνηµµένα αυτής. 
Μετά την ανάδειξη του µειοδότη από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η κατακύρωση του 
αποτελέσµατος θα γίνει από την Α.Μ. µέσω σχετικής απόφασης.  

 
2. Τόπος  και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Α.Μ. στην Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Μεσογείων 
191-193, Ν Ψυχικό Τ.Κ. 115 25, από τις 8:00 έως τις 16:00. 
Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισµού θα είναι σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα φέρει 
υποχρεωτικά την ακόλουθη ετικέτα: 
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ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

             Από:       

 Προς       : ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Λεωφ. Μεσογείων 191 - 193 
115 25, Αθήνα 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (DCC) 

 Υπόψη   : Προέδρου Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

 Ένδειξη  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

(MR - 1000014543) 

ΝΑ  ΜΗΝ  ΑΝΟΙΧΘΕΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

3. Προθεσµία υποβολής των προσφορών - ∆ιευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης 

Η προθεσµία υποβολής των προσφορών λήγει την: Παρασκευή  10 / 06 / 2016 και ώρα 16:00. 

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 ∆ιαγωνιζόµενοι. 

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 µέσω 
της ιστοσελίδας και µε δική τους ευθύνη, χωρίς καµία προηγούµενη σχετική ενηµέρωσή τους από 
την Α.Μ.   
 

4. Εναλλακτικές προσφορές - ∆ιευκρινήσεις επί των προσφορών 
∆εν επιτρέπονται αλλαγές στις προσφορές ή υποβολή αντιπροσφορών. 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 δε θα ληφθούν 
υπόψη 

 
5. Περιεχόµενο του Φακέλου Προσφοράς 

Στο Φάκελο Προσφοράς περιλαµβάνεται, επί ποινή αποκλεισµού, ο Πίνακας Προσφοράς του 
Παραρτήµατος (Β) της παρούσας Πρόσκλησης συµπληρωµένος και υπογεγραµµένος από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του ∆ιαγωνιζοµένου. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να τον συµπληρώσουν αφού λάβουν 
υπόψη τους όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και αφού µελετήσουν 
τη σχετικές τεχνικές περιγραφές και τις προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Α της 
παρούσας Πρόσκλησης. 
Η συνολική τιµή της προσφοράς δεν µπορεί επί ποινή αποκλεισµού να υπερβαίνει το ποσό του 
προϋπολογισµού των 14.500,00 € το οποίο θα αποτελέσει και ποσό της σύµβασης που θα 
συναφθεί. 
Οι προσφερόµενες τιµές εργασιών καθώς και το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί των 
ανταλλακτικών θα παραµείνουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Ο εκτιµώµενος 
Προϋπολογισµός των ανταλλακτικών του Πίνακα Προσφοράς του Παραρτήµατος (Β), είναι 
ενδεικτικός και η Α.Μ. µπορεί κατά την διάρκεια της σύµβασης να τον τροποποιήσει ανάλογα µε τις 
ανάγκες της   
Επισηµαίνεται ότι στην προσφορά περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αφορούν στο κόστος της 
εργασίας - πάσης φύσεως αµοιβές του προσωπικού, ασφαλίσεις, γενικά ή άλλα ειδικά εργατικά 
έξοδα καθώς και κάθε είδους φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του δηµοσίου ή 
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οποιουδήποτε τρίτου καθώς και το όφελος του αναδόχου - της σχετικής µε τις κατά περίπτωση 
επισκευές των αυτοκινήτων της Α.Μ. 
Η Α.Μ. βαρύνεται µόνο µε τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α. 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να δώσουν τιµές για το σύνολο των ζητούµενων εργασιών. Προσφορές για 
µέρος µόνον αυτών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορρίπτονται. 
Σε περίπτωση υπάρξεως, στην Προσφορά του διαγωνιζοµένου, αριθµητικά λάθη στις πράξεις η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στη σχετική διόρθωση. 
Για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά µε το αντικείµενο της Πρόσκλησης, 
παρακαλούµε όπως επικοινωνείτε µε τον κο. Μ. Μπακογιάννη (τηλ.: 210-6792371, κιν. 6977-
27.82.91). 

 
6. Προϋπολογισµός - Ποσό της Σύµβασης που θα υπογραφεί 

Ο συνολικός ετήσιος εκτιµώµενος προϋπολογισµός, ο οποίος θα αποτελέσει και το Συµβατικό 
Τίµηµα, βάση των σχετικών δαπανών του παρελθόντος έτους ανέρχεται σε δέκα τέσσερις 

χιλιάδες πεντακόσια  ΕΥΡΩ (14.500,00€) χωρίς Φ.Π.Α.  
Το τελικό ποσό που θα λάβει ο ανάδοχος στη διάρκεια της σύµβασης εξαρτάται αποκλειστικά από 
το πλήθος και το είδος των εργασιών επισκευής - φανοποιείας και των σχετικών απαιτούµενων 
ανταλλακτικών  

 
7. ∆ιάρκεια  Ισχύος της Σύµβασης 

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

8. Υπογραφή της Σύµβασης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση απόφασης κατακύρωσης, η Α.Μ. καλεί τον 
υποψήφιο ανάδοχο εγγράφως 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 ∆ιαγωνισµού. 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 κατά την υπογραφή της Σύµβασης οφείλει να καταθέσει:  

α) Ασφαλιστική Ενηµερότητα 

Επικαιροποιηµένο και σε ισχύ αποδεικτικό από το Ι.Κ.Α. ή τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, για 

την απόδειξη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία.  

β) Φορολογική Ενηµερότητα 

Επικαιροποιηµένο και σε ισχύ αποδεικτικό, από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., για την απόδειξη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών 
σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. 

γ)  Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
Ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύµβασης οφείλει να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού του 
Συµβατικού Τιµήµατος, χωρίς Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα έχει συνταχθεί 
σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα σχετικό υπόδειγµα της Α.Μ. και ο Ανάδοχος θα 
πρέπει υποχρεωτικά εντός της ανωτέρω προθεσµίας και τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες 
πριν την υπογραφή της Σύµβασης να την προσκοµίσει προς έλεγχο της εγκυρότητας αυτής. 
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 Γ της Πρόσκλησης, 
συνοδευόµενη, στην τελευταία περίπτωση, από επίσηµη µετάφρασή της στην ελληνική. 
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Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 
του ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 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 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 
Οι πληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται βάσει των τιµών και των εκπτώσεων της Προσφοράς του, 
τµηµατικά και ανάλογα µε τις εκτελούµενες εργασίες και µετά την σχετική παραλαβή και 
πιστοποίηση καλής εκτέλεσης από την Α.Μ. των εργασιών και των χρησιµοποιούµενων 
ανταλλακτικών για κάθε όχηµα, από τον Υπεύθυνο Παραλαβής.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει ευδιάκριτα στο τιµολόγιο την ακριβή ονοµασία του είδους 
της εργασίας σύµφωνα µε την Προσφορά του.  

Σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε την εσωτερική διαδικασία της Εταιρείας, για όλες τις αγορές 
αγαθών ή υπηρεσιών η εξόφληση τιµολογίων θα γίνεται µε πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού 
του αναδόχου ή µε δίγραµµη επιταγή στις 15 - 20 του επόµενου µήνα, από την ηµεροµηνία 
παραλαβής από εµάς του τιµολογίου σας, µε την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί η 

παραλαβή και η πιστοποίηση «Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης» από τον Υπεύθυνο 

Παραλαβής.  
Για πληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την κα. Π. 
Καπράλου (τηλ. 210-6792.180). 

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 σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.4013/11 όπως αυτό κάθε φορά ισχύει και για 

συµβάσεις άνω των 2.500,00 €, θα επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της σύµβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). Η παραπάνω 
κράτηση υπάγεται σε χαρτόσηµο 3% και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου, που υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί 
του χαρτοσήµου, για τα οποία επιβαρύνεται ο Ανάδοχος. Η εν λόγω παρακράτηση θα κατατίθεται σε 
ειδικό τραπεζικό λογαριασµό της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
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10. Αναβολή - Ακύρωση ∆ιαγωνισµού 
Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού αν αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς 
καµία περαιτέρω υποχρέωση προς τους συµµετέχοντες. 
 

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 ∆ιαγωνισµό και τη Σύµβαση, 
αρµόδια είναι αποκλειστικά τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη των Αθηνών. 
 

Με τη συµµετοχή τους οι προσφέροντες δηλώνουν ρητά ότι αποδέχονται τους Όρους της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφορών και των συνηµµένων σε αυτή εγγράφων. Προσφορές που δεν πληρούν τους 
παραπάνω όρους δεν θα αξιολογηθούν. 
 
 
 
                                                                                                                   Με εκτίµηση 

 
 

 
 
                  Κωνσταντίνος Καραθάνος 
         Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών 
 
 
 
 

Συνηµµένα: 1) Παράρτηµα Α: Τεχνική περιγραφή & προδιαγραφές - Ειδικοί όροι - Λίστα οχηµάτων 
2) Παράρτηµα Β: Έντυπο Προσφοράς 
3) Παράρτηµα Γ: Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α! 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
1. Η προσφορά θα καλύπτει τις ανάγκες επισκευών φανοποιείας & σχετικών επισκευών των 

αυτοκινήτων κυριότητας Α.Μ., σύµφωνα µε τις οδηγίες και  διαδικασίες που αναλυτικά αναφέρονται 
από τους κατασκευαστές ανάλογα προς τις απρόβλεπτες ζηµιές - βλάβες. 

 
2. Όλα τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών του θα 

πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης της Α.Μ.. 
 
3. Τα προσφερόµενα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα-ετικέτες 

εργοστασιακών προδιαγραφών και εγγυήσεων. 
 
4. Η Α.Μ. θα τυγχάνει προτεραιότητας σε οποιεσδήποτε έκτακτες περιπτώσεις επισκευών, πέραν των 

προγραµµατισµένων ραντεβού. 
 

5. Τα οχήµατα θα παραδίδονται και θα παραλαµβάνονται από το χώρου του συνεργείου µε ευθύνη  
της Α.Μ. ο οποίος και θα τα παραλαµβάνει µετά το πέρας των σχετικών εργασιών. Οι εργασίες θα 
εκτελούνται σε ώρες µεταξύ 08:00 π.µ. - 15:00 µ.µ., κατά τη διάρκεια των εργασίµων ηµερών της 
εβδοµάδας, κατόπιν συνεννόησης µε τον Υπεύθυνο Επίβλεψης και Παραλαβής των εργασιών. 

 
6. Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην Προσφορά του να δηλώσει το εργοστάσιο κατασκευής, την µάρκα 

καθώς και τον κατασκευαστή των αναλωσίµων / ανταλλακτικών που θα χρησιµοποιήσει για την 
επισκευή των οχηµάτων. Τα αναλώσιµα ή ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν για την επισκευή 
θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να είναι των εργοστασίων κατασκευής των οχηµάτων ή 
αντίστοιχα εφάµιλλης ποιότητας ευρωπαϊκών ή ιαπωνικών ή αµερικανικών εργοστασίων,  να είναι 
πιστοποιηµένα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει απαραίτητα να τυγχάνουν της εγκρίσεως της 
αρµόδιας υπηρεσίας.  

 
7. Ο στόλος των εταιρικών οχηµάτων της Α.Μ. που περιλαµβάνονται στην παρούσα πρόσκληση 

αποτελείται σήµερα από 31 επιβατικά αυτοκίνητα και πιο συγκεκριµένα: 
α) 9 οχήµατα “TOYOTA AURIS” (3 1400 cc & 6 1600 cc) 
β) 6 οχήµατα “TOYOTA COROLLA 1400 cc” 
γ) 10 οχήµατα “TOYOTA YARIS 1300 cc” 
δ) 5 οχήµατα  “VW GOLF” (2 1400 cc & 3 1600 cc) 
ε) 1 “HYUNDAI TRAJET 2000 cc” 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β! 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

� ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΤΙΜΗ 

1 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΗΡΑ                                                                 

2 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ΜΑΣΚΑ                                                                                     

3 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΠΟ                                                                                        

4 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΤΕΡΟ ΒΙ∆ΩΤΟ                                                                

5 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ∆ΕΞΙΟ ΦΤΕΡΟ ΒΙ∆ΩΤΟ                                                          

6 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΤΩΠΗ-ΠΟ∆ΙΑ ΚΟΜΠΛΕ ΚΟΛΛΗΤΗ                                 

7 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΤΩΠΗ-ΠΟ∆ΙΑ ΒΙ∆ΩΤΗ                                                   

8 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΑΝΟ                                                          

9 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ∆ΕΞΙΟ ΦΑΝΟ                                                                     

10 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΟΛΟ                                        

11 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ∆ΕΞΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΟΛΟ                                                  

12 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΘΟΛΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΟ                                     

13 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΑΣΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΟ                                          

14 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ∆ΕΞΙΟ ΘΟΛΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΟ                               

15 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ∆ΕΞΙΟ ΣΑΣΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΟ                                    

16 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ  ΠΟΡΤΑ                                                                  

17 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ∆ΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ                                                                         

18 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΡΤΑ                                                                                 

19 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ∆ΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ                                                                         

20 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΤΕΡΟ 3-ΘΥΡΟ                                                                

21 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΤΕΡΟ 5-ΘΥΡΟ                                                       

22 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ∆ΕΞΙΟ ΦΤΕΡΟ 3-ΘΥΡΟ                                                          

23 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ  ∆ΕΞΙΟ ΦΤΕΡΟ 5-ΘΥΡΟ                                                  

24 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΗΡΑ                                                                   

25 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΑΝΟ                                                                              

26 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ∆ΕΞΙΟ ΦΑΝΟ                                                                       

27 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΠΟ∆ΙΑ ΚΟΜΠΛΕ                                           

28 ΑΛΛΑΓΗ ΟΥΡΑΝΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ                                                                        

29 ΑΛΛΑΓΗ ΟΥΡΑΝΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ                                                                       

30 ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΑΣΠΙΕ ΚΟΜΠΛΕ                                                                       

31 ΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΞΙΟ ΜΑΣΠΙΕ ΚΟΜΠΛΕ                                                                

32 ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΑΣΠΙΕ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ                                                            

33 ΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΞΙΟ ΜΑΣΠΙΕ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ                                                      

34 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΟΛΟ                                                            

35 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ∆ΕΞΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΟΛΟ                                                     

36 ΒΑΦΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ                                                                  

37 ΒΑΦΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ                                                                   

38 ΒΑΦΗ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΤΕΡΟ                                                                              

39 ΒΑΦΗ ΕΜΠΡΟΣ ∆ΕΞΙΟ ΦΤΕΡΟ                                                                       

40 ΒΑΦΗ ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΗΡΑ                                                                 
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41 ΒΑΦΗ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟ∆ΙΑ                                                                                      

42 ΒΑΦΗ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΟΡΤΑ                                                                                   

43 ΒΑΦΗ ΕΜΠΡΟΣ ∆ΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ                                                                               

44 ΒΑΦΗ ΠΙΣΩ ∆ΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ                                                                                  

45 ΒΑΦΗ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΡΤΑ                                                                        

46 ΒΑΦΗ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΤΕΡΟ                                                                                      

47 ΒΑΦΗ ΠΙΣΩ ∆ΕΞΙΟ ΦΤΕΡΟ                                                                                 

48 ΒΑΦΗ ΠΙΣΩ ΠΟ∆ΙΑ                                                                                              

49 ΒΑΦΗ ΚΑΠΟ ΠΟΡΤ-ΠΑΓΚΑΖ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ                                                          

50 ΒΑΦΗ ΚΑΠΟ ΠΟΡΤ-ΠΑΓΚΑΖ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ                                                           

51 ΒΑΦΗ ΟΥΡΑΝΟΥ                                                                                                  

52 ΒΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΙΣΩ                                                                                      

53 ΜΠΕΑΡ ΕΜΠΡΟΣ                                                                                              

54 ΜΠΕΑΡ ΠΙΣΩ                                                                                                    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΟΣΤΟΣ Α)  

 
 
� ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
 

Περιγραφή Υλικών 
Εκτιµώµενος 

Προϋπολογισµός 
Μονάδες 

Προσφερόµενη 

Έκπτωση (%) 
Προσφορά 

(α) (β) (γ) (δ) (ε)= (β) * {1-(δ)) 

Ανταλλακτικά 10.000,00 € 1   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΚΟΣΤΟΣ Β)  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ = ΚΟΣΤΟΣ Α + ΚΟΣΤΟΣ Β 
 

 

 

o Η προσφερόµενες τιµές εργασιών καθώς και το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης (%) επί των 
ανταλλακτικών θα παραµείνουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης.  

o Οι εκτιµώµενος Προϋπολογισµός των αναλωσίµων / ανταλλακτικών του Πίνακα Προσφοράς είναι 
ενδεικτικός και η Α.Μ. µπορεί κατά την διάρκεια της σύµβασης να την τροποποιήσει ανάλογα µε τις 
ανάγκες της. 

 
 
Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου:  .......................................................... 

Ονοµατεπώνυµο Υπογράφοντος: .......................................................... 

Ιδιότητα Υπογράφοντος:   .......................................................... 

Ηµεροµηνία:     .......................................................... 

Σφραγίδα: 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

(Υπόδειγµα Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης) 
 

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. 

 
 
 


