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Σχετικά  : MR – 1000014077 & MR- 1000014442 
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                                       3.ΤΗΕ-16159/01.04.2016 

       
Κοινοποίηση  : Θ.Παπαδόπουλο,Π.Παπαχλιµίντζο,Χ. Ρίζο,Φ.Καντζάβελου,D.C.C. 
   
 

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 ∆/νσης Θεσσαλονίκης 
σύµφωνα προς τους όρους, τις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα 
Πρόσκληση και στα παραρτήµατα αυτής. 
 

∆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. Τόπος  και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

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

 

 

 

 

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
             Από :  

 

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

 

 Υπόψη : κα. Φ.Καντζάβελου, Προέδρου Επιτροπής Προµηθειών της ∆ΜΘ  
 

 

 Ένδειξη : Πρόσκληση υποβολής σφραγισµένων προσφορών για την 

προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης και καθαριότητας  

 

                                        (  MR 1000014077 & MR 1000014442)  

 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
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2.  Προθεσµία υποβολής των προσφορών - ∆ιευκρινίσεις - 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 µέσω 
της ιστοσελίδας και µε δική τους ευθύνη, χωρίς καµία προηγούµενη σχετική ενηµέρωσή τους από 
την Α.Μ. 
 
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών λήγει την: Παρασκευή 10 Ιουνίου 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. 
 
 
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών-
εργασιών και κατά συνέπεια επί µέρους προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. ∆εν 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. 

 
 

3. Περιεχόµενο του φακέλου προσφοράς 

 
 Στο σφραγισµένο  Φάκελο Προσφοράς περιλαµβάνεται, επί ποινή αποκλεισµού, ο συνηµµένος  
Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς (βλ. συνηµµένο παράρτηµα Α) συµπληρωµένος και 
υπογεγραµµένος από το νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ιαγωνιζοµένου. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να 
συµπληρώσουν τον εν λόγω Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς αφού λάβουν υπόψη τους όρους και 
µελετήσουν τις σχετικές τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στην 
παρούσα Πρόσκληση. 
Στις τιµές που θα δοθούν στον πίνακα οικονοµικής προσφοράς θα παραµείνουν σταθερές 

καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύµβασης.  
Στις τιµές αυτές 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 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 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στα γραφεία της Α.Μ. , 26

ης
 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 ∆ΜΘ. κα. Μ. Ζαφειρίου (τηλ. 2310-504.721, 
κιν. 6974-267.614). 
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4.  Προϋπολογισµός προµήθειας 

 
 Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός για χρονική διάρκεια ένα (1)+(1) έτος, ανέρχεται σε     
 εννέα  χιλιάδες τετρακόσια  ΕΥΡΩ (9.400.00 €) συµπεριλαµβανοµένου  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. 
Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η αύξηση του ποσού της σύµβασης δεν µπορεί να υπερβεί το 
15% του αρχικού ποσού της σύµβασης.  

 
5. ∆ιάρκεια της Σύµβασης - Χρόνος παράδοσης. 

Η διάρκεια της σύµβασης είναι ένα (1) έτος µε δικαίωµα µονοµερούς εκ µέρους της Α.Μ. παράτασης 
για ένα (1) επιπλέον έτος, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

 

 

6. Κριτήριο ανάθεσης  
 
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 χαµηλότερη συνολική τιµή του  πίνακα οικονοµικής προσφοράς. 

      Μετά την ανάδειξη του µειοδότη από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η κατακύρωση του αποτελέσµατος 
      θα γίνει από την ΑΜ, η οποία διατηρεί το δικαίωµα αναβολής ακύρωσης ή µαταίωσης του   
      διαγωνισµού αν αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς καµία περαιτέρω υποχρέωση προς τουςσυµµετέχοντες. 
 
7. Υπογραφή της Σύµβασης 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του µειοδότη, 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 της 
οικονοµικής προσφοράς του, 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. 
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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.∆.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. 
 

8. 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 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 
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του χαρτοσήµου, για τα οποία επιβαρύνεται ο Ανάδοχος. Η εν λόγω παρακράτηση θα κατατίθεται σε 
ειδικό τραπεζικό λογαριασµό της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
 

 
9. 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 εκτίµηση 
 

 
 

 
                                                                                                       Γεώργιος Κωνστανινίδης  
                                                                                                       ∆ιευθυντής Μετρό Θεσσαλονίκης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα: Παράρτηµα Α: Πίνακας οικονοµικής προσφοράς 

Παράρτηµα Β: Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
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                                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

 

α/α Περιγραφή είδους & ζητούµενη συσκευασία 

Εκτιµώµενη 

ετήσια 

ποσότητα 

   Τεµάχια 

Τιµή µονάδας 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Συνολική τιµή 

ανά είδος  

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1.5 LT 460   

2 NESCAFE  200 gr 134   

3 ΦΙΛΤΡΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 1x4 DOUWE 
EGBERTS        41 

  

4  ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ LIGHT 170 gr 1200   

5 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ENDLESS 1ΚΙΛΟ  253   

6 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 8Α∆ΕΣ FAMILY 2/ΦΥΛΛΑ 115   

7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 85*85 62   

8 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 100Α∆Α 84   

9 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ  5Α∆Α  31   

10 ΞΥ∆Ι 390ml 40   

11 ΚΑΦΕΣΤΙΑ  EL GRECO 1   

12 ΓKAZAKIA  EL GRECO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 450gr 14   

13 REFLEX FLOS ΓΙΑΤΑ ΤΖΑΜΙΑ(ΟΒΙ∆Α 500ml) 14   

14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 95   

15 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 4LT 
ENDLESS 12 

  

16 ΤΣΑΙ LIPTON 100τµχ 5   

17 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ 4L 
ENDLESS 33 

  

18 ΖΑΧΑΡΗ 1 ΚΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  135   

19 ΓKAZAKIA  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΦΙΑΛΗ 
190gr 21 

  

20 ΚΑΦΕ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS 500gr 110   

21 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1L 33   

22 FABULOSO SPRAY 500ml 66   

23 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ ΚΑΦΕΣ  ΛΟΥΜΙ∆Η 
194gr 128 

  

24 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 350ml 3   

25 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ/50Α∆Α        20   

26 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ /100Α∆Α 8   

27 ΠΟΤΗΡΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 25/Α∆Α        15   

28 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 40Α∆Α 10   

29 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 6   

30 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ MR SHINE 25CM 11   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ  
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                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

                                 (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 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 την 
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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