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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΜΑ»

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
∆ιακηρύσσει
∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε ανοικτή ∆ιαδικασία
µε σκοπό την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη
σύµβασης µε συµφωνία πλαίσιο
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφάλαιο Α΄
Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 4

Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή
Παραλαβή τευχών- Παροχή διευκρινίσεων
Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής – Υποβολή φακέλου
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής Ενστάσεις
Άρθρο 5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Άρθρο 6 Σύναψη και υπογραφή συµφωνίας πλαίσιο – υπογραφή επιµέρους
συµβάσεων
Άρθρο 7 Τεύχη της ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη
Άρθρο 8 Γλώσσα ∆ιαδικασίας
Άρθρο 9 Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Άρθρο 10 Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία
Κεφάλαιο Β΄

Άρθρο 11 Αντικείµενο – Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή – Μέγιστος αριθµός
επιµέρους συµβάσεων – Προθεσµίες
Άρθρο 12 ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου της συµφωνίας πλαίσιο – Κριτήριο
ανάθεσης της σύµβασης
Άρθρο 13 Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών
Άρθρο 14 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των φακέλων
συµµετοχής
Άρθρο 15 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Άρθρο 16 Αµοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωµής
Άρθρο 17 ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης
Κεφάλαιο Γ΄
Άρθρο 18 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό
Άρθρο 19 Λόγοι Αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16
Άρθρο 20 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
Κεφάλαιο ∆΄
Άρθρο 21 Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής
Άρθρο 22 ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΆΡΘΡΟ 1: ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
1.1

Κύριος του Έργου είναι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Εργοδότης - Αναθέτων Φορέας είναι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Προϊστάµενη Αρχή (Π.Α.) είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
σύµφωνα µε την αρ. 874(β)/09.05.07 απόφαση του που έχει Έδρα : Λεωφ.
Μεσογείων 191-193, 115 25 Αθήνα.

1.2

Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είναι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., στην οποία
θα κατατεθούν οι προσφορές.
Οδός

: Λεωφ. Μεσογείων 191-193

Ταχ. Κωδ.

: 115 25 - Αθήνα

Τηλέφωνο

: 210-6792351

fax

: 210-6726126

Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ΄ εφαρµογή των
κειµένων διατάξεων, ή η µεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη
νοµιµότητα της παρούσας διακήρυξης ή της σύµβασης που θα υπογραφεί
συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα έχει υποχρέωση
να ενηµερώσει σχετικά τους ενδιαφερόµενους.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
2.1

Η παρούσα ∆ιακήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από την
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οδός Λεωφ. Μεσογείων 191-193, 6ος όροφος,
(Πληροφορίες: Κ. Σαΐτη, τηλ. : 210-6792351), τις εργάσιµες ηµέρες από 9:00 έως
15:00.
Επίσης η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού είναι αναρτηµένη στο ΚΗΜ∆ΗΣ και όλα τα
τεύχη είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ www.ametro.gr.

2.2

Οι ενδιαφερόµενοι µέχρι τις 23/1/2017 και ώρα 15:00 µπορούν να λαµβάνουν
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά µε τα τεύχη του
διαγωνισµού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Αν υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους εµπρόθεσµα ερωτήσεις που αφορούν,
κατά την κρίση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος (ότι
αφορούν δηλαδή και άλλους ενδιαφερόµενους), οι γραπτές απαντήσεις της
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., δηλαδή το Τεύχος ∆ιευκρινήσεων θα αναρτηθεί και θα είναι
διαθέσιµο για τους διαγωνιζόµενους στην ιστοσελίδα της Α.Μ. (www.ametro.gr)
µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή
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µέχρι τις 31/1/2017 και ώρα 15:00. Επίσης, οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα µπορούν να το
παραλάβουν από την AM µε δική τους ευθύνη στη διεύθυνση της παρ. 2.1
ανωτέρω.
Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή
διευκρινίσεις της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ
3.1

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν φάκελο
συµµετοχής, κατά τρόπο σύµφωνο µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της
παρούσας, µέσα στην προθεσµία του άρθρου 14 της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι
περιπτώσεις αποκλεισµού από τη διαδικασία επισηµαίνονται ρητώς στη
παρούσα ∆ιακήρυξη.
Αποκλείονται επίσης οι υποψήφιοι, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς από
διατάξεις νόµου, ακόµα κι αν δεν περιλαµβάνεται ρητή αναφορά στην παρούσα.
Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά την παρακάτω
ετικέτα:

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(η επωνυµία- ταχυδροµική διεύθυνση- τηλέφωνο - fax του διαγωνιζόµενου και σε
περίπτωση σύµπραξης ή Κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών της)
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΜΑ»
(Κωδικός αναφοράς RFP-298/16)
Προς : ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογειων 191-193
11525 Αθήνα
Υπόψη : Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Ο φάκελος συµµετοχής κάθε ∆ιαγωνιζόµενου θα περιλαµβάνει επί ποινή
αποκλεισµού τους εξής δύο επιµέρους κλειστούς φακέλους:
α- Φάκελο “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής”
β- Φάκελο ”Οικονοµικής Προσφοράς”.
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Το περιεχόµενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο άρθρο
21 της παρούσας.
Επί των επιµέρους φακέλων αναγράφονται:
α)

το περιεχόµενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής ή Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς) και

β)

η επωνυµία (ή οι επωνυµίες
κοινοπραξίας) του διαγωνιζόµενου.

γ)

ο τίτλος της υπό ανάθεση µελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΑΙ
ΠΕΡΑΜΑ»

σε

περίπτωση

σύµπραξης

ή

Ο τίτλος θα συνοδεύεται από τον Κωδικό Αναφοράς RFP-298/16
Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο
που δεν είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει
ίχνη.
3.2

Οι φάκελοι συµµετοχής υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο
οι ∆ιαγωνιζόµενοι (είτε µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε µε
αποστολή τους µε υπηρεσία courier ή µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της ΑΜ),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.
Η Επιτροπή του διαγωνισµού θα συνεδριάσει για την παραλαβή/ αποσφράγιση
των φακέλων συµµετοχής στα κεντρικά γραφεία της ΑΜ, στην ταχυδροµική
διεύθυνση που αναγράφεται στο άρθρο 1.2 της παρούσας, στο χώρο για τον οποίο
θα ενηµερωθούν οι ∆ιαγωνιζόµενοι κατά την άφιξή τους στα κεντρικά γραφεία της
ΑΜ. Η έναρξη υποβολής των προσφορών κηρύσσεται από τον πρόεδρο της
Επιτροπής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης.
‘Έως την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών, οι
∆ιαγωνιζόµενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τις προσφορές τους, είτε στο
Πρωτόκολλο της ΑΜ, στην ταχυδροµική διεύθυνση που αναγράφεται στο άρθρο
1.2 της παρούσας, είτε ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού. Οι φάκελοι
συµµετοχής που παραλαµβάνονται από το Πρωτόκολλο της ΑΜ, θα παραδοθούν
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αµέσως µετά την ώρα λήξης.
Η παραλαβή των προσφορών του ∆ιαγωνισµού, µπορεί να συνεχισθεί και µετά την
ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών
φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής, µε
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά. Μετά τη λήξη της παραλαβής ακολουθεί η διαδικασία
αποσφράγισης που περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι ∆ιαγωνιζόµενοι φέρουν αποκλειστικά την
ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής των φακέλων συµµετοχής τους από την Α.Μ.,
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που αναγράφεται στο άρθρο 14 της παρούσας.
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Η Α.Μ. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης των προσφορών
µετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής και δεν θα παραλάβει φακέλους κ.λπ.
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, έστω και αν ειδοποιηθεί
εγκαίρως.
Εκπρόθεσµη υποβολή φακέλου προσφοράς σύµφωνα µε τα παραπάνω έχει
ως συνέπεια τον αποκλεισµό του ∆ιαγωνιζόµενου, ακόµη και στην περίπτωση
που η καθυστέρηση αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Οι εκπρόθεσµοι φάκελοι
συµµετοχής επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΣΤΑΝΣΕΙΣ
4.1

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή, ελέγχει κατ΄ αρχάς την εµπρόθεσµη
κατάθεση του φακέλου συµµετοχής και την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς
σε σφραγισµένο φάκελο κατά το άρθρο 3.1, αριθµεί και µονογράφει όλους τους
φακέλους συµµετοχής, καθώς και τους περιεχόµενους σε αυτούς φακέλους.
Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους των “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” όλων των
∆ιαγωνιζοµένων, µονογράφει τα στοιχεία τους και ελέγχει την πληρότητα του
φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” κατά το άρθρο 21.
Οι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται
και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγιστεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα
ορισθεί από την Επιτροπή.
Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου
συνεχίζεται τις αµέσως επόµενες ηµέρες και οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται για
την ώρα και τον τόπο της επόµενης συνεδρίασης µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, ή fax κλπ. Για τη διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της
ανακοίνωσης γίνεται µνεία στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής.

4.2

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής”
όλων των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου
καταχωρούνται, σύµφωνα µε την αρίθµηση των φακέλων, η επωνυµία του
διαγωνιζόµενου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η ∆ιακήρυξη.
Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται µε αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί των
λόγων αποκλεισµού των διαγωνιζοµένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Τα αποτελέσµατα της 1ης φάσης του ∆ιαγωνισµού επικυρώνονται µε απόφαση του
∆Σ της ΑΜ, η οποία κοινοποιείται στους συµµετέχοντες.
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά της ως άνω απόφασης του ∆.Σ. της ΑΜ,
εξετάζονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4.6 της παρούσας.
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Οι Φάκελοι της Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων που αποκλείσθηκαν
(για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και
φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία
ή ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του
δικαιώµατος υποβολής ενστάσεων. Εφόσον τρέχουν προθεσµίες προσβολής ή
ασκηθούν προσφυγές σε διοικητικά ή δικαστικά όργανα, οι εν λόγω φάκελοι
κρατούνται φυλασσόµενοι επί όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της
αποδεικτικής διαδικασίας.
Σε κάθε περίπτωση, η οριστική απόφαση του ∆.Σ. θα γνωστοποιηθεί εγγράφως
στους ∆ιαγωνιζόµενους και οι ∆ιαγωνιζόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της
1ης φάσης θα συµµετάσχουν στην 2η φάση της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού,
δηλαδή στην διαδικασία του ανοίγµατος των Οικονοµικών Προσφορών.
4.3

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του διαγωνισµού η Επιτροπή καλεί
εγγράφως σε δηµόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόµενους που θα συµµετάσχουν
στην δεύτερη φάση του διαγωνισµού. Κατά την µέρα και ώρα της συνεδρίασης η
Επιτροπή αποσφραγίζει τις “Οικονοµικές Προσφορές, τις µονογράφει και
καταχωρεί το περιεχόµενό τους στο Πρακτικό ΙΙ.
Παραδεκτές είναι οι οικονοµικές προσφορές, εφόσον:
α)

∆εν δηλώνονται διαφορετικές ποσότητες φυσικού αντικειµένου από τις
οριζόµενες στα τεύχη του διαγωνισµού ιδίως στην ανάλυση της
προεκτιµώµενης αµοιβής

β)

Είναι συνταγµένες όπως ορίζει η παρ. 21.6 της παρούσας.

Η Επιτροπή θα εξετάσει την συµµόρφωση του περιεχοµένου τους µε τους όρους
της παρούσας και θα συντάξει Πίνακα Κατάταξης µε τις πρόσφορές κατ’ αύξουσα
πρόοδο από τη χαµηλότερη προς την υψηλότερη και θα αναγράφεται ποιοι
αιτιολογηµένα αποκλείονται και ποιος είναι ο επιλεγής µειοδότης.
Τα αποτελέσµατα θα καταχωρηθούν από την Επιτροπή στο Πρακτικό ΙΙ και τα
αποτελέσµατα της 2ης φάσης του ∆ιαγωνισµού επικυρώνονται µε απόφαση του ∆Σ
της ΑΜ, η οποία κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. Σε περίπτωση που
προκύψουν ισότιµες προσφορές, δηλαδή προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή, η
ΑΜ θα επιλέξει τον Ανάδοχο µε κλήρωση η οποία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής
του ∆ιαγωνισµού και µε την παρουσία των Οικονοµικών Φορέων.
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά της ως άνω απόφασης του ∆.Σ. της ΑΜ,
εξετάζονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4.6 της παρούσας.
Η απόφαση του ∆.Σ. θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους ∆ιαγωνιζόµενους.
Κατόπιν της οριστικοποίησης των αποτελεσµάτων της 2ης Φάσης, η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού καλεί τον ∆ιαγωνιζόµενο που έχει τη χαµηλότερη προσφορά και
αναδεικνύεται προσωρινός µειοδότης (προσωρινός Ανάδοχος) να καταθέσει τα
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 22 της παρούσας.
4.4

∆ιαδικασία Κατακύρωσης
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, καλείται ο
επιλεγής µειοδότης («προσωρινός ανάδοχος») στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών να υποβάλλει στο
πρωτόκολλο της Α.Μ. µε ∆ιαβιβαστική Επιστολή τα δικαιολογητικά που
περιλαµβάνονται στο άρθρο 22, σε φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης» .
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός επτά (7) ηµερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
Η µη προσκόµιση των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης ή εάν κατά τον έλεγχο
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή εάν από τα
δικαιολογητικά που προσκοµίστηκαν δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού του άρθρου 19 ή των απαιτήσεων του άρθρου 20 ή η ύπαρξη
ελλείψεων συνιστούν λόγους αποκλεισµού του µειοδότη, κήρυξη αυτού ως
έκπτωτου. Σε αυτή την περίπτωση η Α.Μ. καλεί τον επόµενο σε σειρά στο τελικό
Πίνακα Κατάταξης των ∆ιαγωνιζοµένων να υποβάλει τα ∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. Κατά τα λοιπά ισχύει το
άρθρο 103 του ν.4412/16.
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο ∆Σ της
ΑΜ για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύµβασης, είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.
Η ΑΜ κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο.
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά της ως άνω απόφασης του ∆.Σ. της ΑΜ,
εξετάζονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4.6 της παρούσας.
Η οριστική απόφαση κατακύρωσης του ∆.Σ. θα γνωστοποιηθεί στους
∆ιαγωνιζόµενους. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της
απόφασης κατακύρωσης, η ΑΜ προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας.
4.5

∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να
διευκρινίσουν, µέσα επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο των δικαιολογητικών συµµετοχής,
δικαιολογητικών κατακύρωσης και της οικονοµικής προσφοράς που έχουν
υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή
κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως
αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει
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αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις
λοιπές. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 310 του Ν.4412/16.
4.6

Εξέταση ∆ιαφορών

4.6.1

Στη περίπτωση που προκύψουν διαφορές από αποφάσεις του ∆.Σ. της ΑΜ, οι
οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 31η Μαρτίου 2017, τότε οι διαφορές
αυτές εξετάζονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα των διατάξεων του Βιβλίου IV,
«ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (άρθρα
345-375) του ν.4412/16.
Για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί, έως τις 31/3/17 και την έναρξη εφαρµογής
του Βιβλίου IV του Ν.4412/16, για τυχόν διαφορές προβλέπεται η δυνατότητα
υποβολής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο επόµενο άρθρο 4.6.2
της παρούσας.

4.6.2

Στη περίπτωση ένστασης κατά πράξεων του ∆.Σ. της ΑΜ οι οποίες εκδίδονται ή
συντελούνται έως την 31η Μαρτίου 2017, οι ∆ιαγωνιζόµενοι µπορούν να
υποβάλουν ενστάσεις µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς
των αποφάσεων του ∆.Σ. µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της κάθε Φάσης του
∆ιαγωνισµού.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, µε επιστολή που
απευθύνουν οι διαγωνιζόµενοι προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού, η οποία κατατίθεται ή αποστέλλεται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου
της Α.Μ. Σε περίπτωση αποστολής, οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν περιέλθει
στην Α.Μ. εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων και
όχι να έχουν απλώς ταχυδροµηθεί εντός της εν λόγω προθεσµίας. Οι ενστάσεις
αυτές πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά επαρκή αιτιολόγηση των προβαλλοµένων
ισχυρισµών ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους και να αφορούν αποκλειστικά
και µόνο τα θέµατα της διαδικασίας του διαγωνισµού που ολοκληρώθηκε στη
συγκεκριµένη Φάση και όχι θέµατα που κρίθηκαν σε προγενέστερη Φάση. Επί
των ενστάσεων γνωµοδοτεί η Επιτροπή διαγωνισµού και αποφασίζει το ∆.Σ της
Α.Μ. Επί των Αποφάσεων του ∆.Σ. δεν χωρεί υποβολή περαιτέρω ενστάσεων.
Ειδικότερα, για την άσκηση ενστάσεων κατά του τεύχους της ∆ιακήρυξης του
∆ιαγωνισµού, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Επί των ενστάσεων αυτών
αποφασίζει το ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, εντός προθεσµίας δέκα ηµερών µετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η τυχόν απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης
η καταβολή παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 1% επί της συνολικής
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
αποδεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 5 : Ματαίωση ∆ιαδικασίας
5.1

Ο ∆ιαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των αποτελεσµάτων του και την
κατακύρωσή του από το ∆.Σ. της Α.Μ.
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5.2

Η ΑΜ µε απόφαση του ∆.Σ. και µετά από γνώµη της επιτροπής ∆ιαγωνισµού
µαταιώνει τη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή λόγω αποκλεισµού όλων των
προσφερόντων σύµφωνα µε τα έγγραφα της σύµβασης ή
β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της
σύµβασης

5.3

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε απόφαση του ∆.Σ.
της ΑΜ και µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία
επηρεάζεται το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού.
Εάν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε την διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν
ενδιαφέρει πλέον την ΑΜ.
Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της σύµβασης.
Εάν η προσφορά κριθεί µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη.
Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και οι ∆ιαγωνιζόµενοι δεν δεχτούν να τις
παρατείνουν.

5.4

Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας,
µπορεί να ακυρωθεί εν µέρει η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού και είτε να
αναµορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσµά του από το ∆.Σ. της Α.Μ., είτε να
αποφασισθεί από το ίδιο ∆.Σ. η επανάληψη του ∆ιαγωνισµού από το σηµείο που
έγινε το λάθος ή η παράλειψη.

5.5

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 317 του Ν.4412/16.

5.6

Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει
σε αυτόν, δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
6.1

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο επιλεγής Ανάδοχος καλείται
για την υπογραφή της Σύµβασης, εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών (ή και
ενωρίτερα αν συµφωνηθεί από αµφότερα τα µέρη) από την ηµεροµηνία της
πρόσκλησης του.
Η σύµβαση υπογράφεται, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτηµένο
κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του ∆ιαγωνιζοµένου, ο οποίος
µονογράφει και σφραγίζει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών. Η
σύµβαση επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόµιµο Κοινό
Εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς εφόσον είναι
νοµίµως εξουσιοδοτηµένος προς τούτο.
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Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο επιλεγής Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει:
•

Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας.

•

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να ορίσει µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων
του, τον εκπρόσωπό του για την εκτέλεση της Σύµβασης. Ο εκπρόσωπος του
Αναδόχου θα πρέπει να κατοικεί ή διαµένει στη Αθήνα. Η απόφαση διορισµού
θα συνοδεύεται και από δήλωση αποδοχής του εκπροσώπου.

Ο διορισµός του εκπροσώπου και η δήλωση αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς
αίρεση ή όρους και να εκτείνεται σε όλα τα θέµατα που αφορούν την εκτέλεση της
σύµβασης (π.χ. είσπραξη πληρωµών, υποβολή λογαριασµών, λήψη εντολών,
ανταλλαγή αλληλογραφίας, παραλαβή εγγυητικών επιστολών κλπ).
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή σύµπραξης ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης πριν την
υπογραφή της Σύµβασης, να υποβάλει Συµβολαιογραφική πράξη σύστασης της
κοινοπραξίας/σύµπραξης, όπου θα αναφέρονται υποχρεωτικά:
α)

η αποδοχή για την από κοινού συµµετοχή στην εκτέλεση της σύµβασης το
ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην κοινοπραξία/σύµπραξη, (ίδιο µε αυτό
της υποβολής προσφοράς)

β)

η από κοινού, αλληλέγγυα και αδιαίρετα ανάληψη της ευθύνης των µελών της
κοινοπραξίας/σύµπραξης έναντι της ΑΜ για κάθε θέµα σχετικό µε την εκτέλεση
της Σύµβασης,

γ)

ο ορισµός του Εκπροσώπου της κοινοπραξίας/σύµπραξης απέναντι στην ΑΜ
και του Αναπληρωτή του.

Η συµβολαιογραφική πράξη σύστασης της κοινοπραξίας/σύµπραξης θα
συνοδεύεται από δηλώσεις αποδοχής του διορισµού τους από τον
εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του. Ο διορισµός του εκπροσώπου και
του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση ή
όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέµατα που αφορούν την εκτέλεση της
Σύµβασης.
Προς αποφυγήν καθυστερήσεων σχέδια των απαιτούµενων δικαιολογητικών
υποβάλλονται προς έλεγχο στην ΑΜ πέντε (5) ηµέρες πριν την υπογραφή της
σύµβασης.
Αν η προθεσµία υπογραφής της σύµβασης 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 της παρούσας, κηρύσσεται
έκπτωτος χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης.
Στην περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΜ δύναται να ανακηρύξει
Ανάδοχο τον ∆ιαγωνιζόµενο του οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη που
έχει συντάξει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
µαταιώνεται. Η ΑΜ διατηρεί το δικαίωµα µη κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού και
µαταίωσης αυτού (σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας) χωρίς αυτό να συνιστά
υποχρέωση οποιουδήποτε είδους αποζηµίωσης προς οιονδήποτε ενδιαφερόµενο.
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6.2

Για την ανάθεση των επιµέρους συµβάσεων όταν προκύψει ανάγκη εκπόνησης
µελετών του αντικειµένου της συµφωνίας, καλείται ο Ανάδοχος, µε γραπτή
πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, να προσέλθει εντός προθεσµίας 10
ηµερών για την υπογραφή του συµφωνητικού της επιµέρους σύµβασης για την
εκπόνηση συγκεκριµένης ποσότητας µελετών µε τους όρους της συµφωνίας-πλαίσιο.
Κατά την υπογραφή κάθε επί µέρους σύµβασης θα κατατίθεται από τον ανάδοχο
πρόσθετη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της επιµέρους σύµβασης σύµφωνα
µε το άρθρο 15.2 της παρούσας. Η επιµέρους σύµβαση µπορεί να υπογραφεί και
νωρίτερα αν συναινούν οι δυο πλευρές. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στην
ταχθείσα προθεσµία, θεωρείται ότι αρνείται τη σύναψη της επιµέρους σύµβασης,
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρ. 15.2 της
παρούσας υπέρ του Εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
Τα τεύχη της ∆ιαδικασίας που µετά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού θα
αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Το ιδιωτικό συµφωνητικό
2. Το ιδιωτικό συµφωνητικό των επί µέρους συµβάσεων,
3. Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της και το Τεύχος ∆ιευκρινήσεων
που τυχόν θα εκδοθεί,
4. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου,
5. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)1,
6. Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου µε το Προσάρτηµα του
7. Το Τεύχος της Προεκτιµώµενης Αµοιβής

ΑΡΘΡΟ 8 : ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
8.1

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της
Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα.

8.2

Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα
κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα
επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε
µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostille” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της
05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά
τους. Η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιοδήποτε δηµόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το
αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε από το πρωτότυπο
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έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostille” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
8.3

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα
υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

8.4

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις
βαθµίδες της) και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών
υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Για την ανάθεση και την εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι
κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας:
α) οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338) του ν.4412/16,
β) συµπληρωµατικά, για την εκτέλεση της σύµβασης, τα (άρθρα 182 έως 199)
του ν.4412/16,
γ) οι όροι της σύµβασης και
δ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο
διαγωνιζόµενος, αλλά και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης
σύµπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση:
α) της παρούσας ∆ιακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
β) της νοµοθεσίας και
γ) των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο του Έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
11.1

Η παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην ανάθεση συµφωνίας-πλαισίου µε τίτλο:
“ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΜΑ”
και περαιτέρω στη σύναψη µε τον επιλεγέντα ανάδοχο 2 (δύο) κατά µέγιστο
επιµέρους συµβάσεων εκπόνησης µελετών.
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκπόνηση Τοπογραφικών Μελετών των
επεκτάσεων του Τραµ της Αθήνας προς Κερατσίνι και Πέραµα σύµφωνα µε το
τεύχος των Τεχνικών ∆εδοµένων.

11.2

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 232.528,06 € (χωρίς ΦΠΑ) και
αναλύεται ως εξής:
1.

202.198,31 € για µελέτη κατηγορίας 16 «Μελέτες Τοπογραφίας» και

2.

30.329,75 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο Τεύχος της Προεκτιµώµενης Αµοιβής προσδιορίζεται η προεκτιµώµενη αξία
της σύµβασης
Η µελέτη έχει ενταχθεί Πρόγραµµα Μελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και η
σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια ή/και από Εθνικούς Πόρους. Η
µελέτη δύναται να συγχρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ εφόσον
εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι πόροι.
Επισηµαίνεται ότι η σύµβαση υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 4.3.1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
11.3

Η διάρκεια της συµφωνίας – πλαισίου ορίζεται σε 10 µήνες.

11.4

Ως ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας της συµφωνίας - πλαίσιο ορίζεται η
ηµεροµηνία υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού. Οι επιµέρους συµβάσεις
µπορούν να ανατεθούν στον Ανάδοχο εντός της διάρκειας ισχύος της συµφωνίας –
πλαίσιο.
Οι προθεσµίες εκτέλεσης των επιµέρους συµβάσεων και ο χρόνος έναρξης της
κάθε προθεσµίας θα ορίζονται µε το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό. Οι οριζόµενες
προθεσµίες θα είναι εύλογες, ήτοι ανάλογες των ποσοτήτων κάθε σύµβασης. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες της επιµέρους σύµβασης.

11.5

Ο Ανάδοχος θα εργαστεί στο γραφείο του ή και στην περιοχή του υπό µελέτη
έργου, όταν αυτό απαιτείται.
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ΑΡΘΡΟ12:

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ

–

12.1

Η επιλογή του Αναδόχου της συµφωνίας - πλαίσιο θα γίνει µε την ανοικτή
διαδικασία,

12.2

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, βάσει τιµής.

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
13.1

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας
∆ιακήρυξης.

13.2

∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος του
αντικειµένου της συµφωνίας – πλαίσιο.
Οι προσφορές θα ισχύουν για 6 µήνες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας
υποβολής Προσφορών του εποµένου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 14: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των
φακέλων συµµετοχής, ορίζεται η 6η Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.µ.
Αιτήσεις και προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα
απαράδεκτες (κατά το άρθρο 3).

απορρίπτονται ως

ΑΡΘΡΟ 15 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
15.1

Γενικοί Όροι
Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να παρέχονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή µε γραµµάτιο
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Οι Εγγυητικές Επιστολές στην ελληνική γλώσσα, θα είναι σύµφωνες µε τα
αντίστοιχα Υποδείγµατα του Προσαρτήµατος (IV) της παρούσας ∆ιακήρυξης. Σε
περίπτωση κατά την οποία η έκδοσή τους δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική
γλώσσα γιατί το εκδοτικό πιστωτικό ίδρυµα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτές θα
εκδίδονται στην αγγλική γλώσσα και θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση
στα ελληνικά.
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Οι Εγγυητικές Επιστολές θα είναι ρητές, ανέκκλητες, άνευ όρων και πληρωτέες µε
την πρώτη απαίτηση της Α.Μ. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα είναι εισπρακτέες και
πληρωτέες στην Ελλάδα και οποιαδήποτε διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην
αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων Ελληνικών ∆ικαστηρίων της Αθήνας κατά
το ελληνικό δίκαιο.
Επισηµαίνεται ότι θα γίνει έλεγχος από την Α.Μ. ως προς την εγκυρότητα των
Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής, µε αποστολή σχετικής επιστολής προς τα
εκδοτικά πιστωτικά ιδρύµατα προκειµένου να επιβεβαιώσουν εγγράφως την
εγκυρότητα των σχετικών Εγγυητικών Επιστολών. Σε περίπτωση που από τον
έλεγχο αυτό προκύψει κατάθεση άκυρης, ψευδούς ή πλαστής Εγγυητικής
Επιστολής, ο ∆ιαγωνιζόµενος θα αποκλείεται από το ∆ιαγωνισµό και υποβάλλεται
µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα. Ο ίδιος έλεγχος θα γίνει και µε την
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και σε περίπτωση που προκύψει η
κατάθεση άκυρης, ψευδούς ή πλαστής Εγγυητικής Επιστολής, ο Ανάδοχος θα
κηρύσσεται έκπτωτος.
15.2

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµφωνίας – πλαίσιο και επιµέρους
Συµβάσεων
Ο επιλεγής Ανάδοχος, προκειµένου να του ανατεθεί η συµφωνία – πλαίσιο,
οφείλει, κατά την υπογραφή της συµφωνίας πλαίσιο, να καταθέσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της συµφωνίας, ύψους 0,5% επί της Συνολικής
Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα
υπόδειγµα (προσάρτηµα IV), η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους
της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συµφωνίας - πλαίσιο, κατά την
υπογραφή κάθε επί µέρους σύµβασης θα κατατίθεται από τον ανάδοχο πρόσθετη
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της επιµέρους σύµβασης, ίση προς το 5%
του ποσού της επί µέρους σύµβασης. Εάν δεν προσκοµισθεί η εγγυητική αυτή
επιστολή, θεωρείται ότι ο Ανάδοχος αρνήθηκε την σύναψη της επιµέρους
σύµβασης, καταπίπτουν οι µέχρι τότε κατατεθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και
η ∆.Υ. κινεί την διαδικασία έκπτωσης.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εγγυάται στο σύνολό της και χωρίς καµία
διάκριση την οφειλόµενη, πλήρη, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του Συµβατικού
Αντικειµένου µε πιστή τήρηση των απαιτήσεων, προδιαγραφών, όρων και
προϋποθέσεων της Σύµβασης. Η ανωτέρω Εγγύηση καλύπτει κάθε απαίτηση της
Α.Μ. έναντι του Αναδόχου, είτε για παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης,
είτε για µη προσήκουσα πραγµάτωσή της, είτε, για απαίτηση της Α.Μ. από την
επιβολή ποινικής ρήτρας σε βάρος του Αναδόχου, είτε για καταβολή αποζηµίωσης.
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 απαιτήσεων της
κατά του Αναδόχου, που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και που
οφείλονται στην µη τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.
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Η αποδέσµευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης γίνεται κατά ποσό
που αναλογεί στην αξία των επιµέρους Συµβάσεων που παραλαµβάνονται
οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής απαιτείται
προηγούµενη γνωµοδότηση της αρµόδιας ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στο ∆.Σ. της
ΑΜ το οποίο θα εγκρίνει τη σχετική αποδέσµευση. Εάν στο πρωτόκολλο
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της
εγγυητικής γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
Όλες οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται και τηρούνται προς όφελος της Α.Μ., µε
αποκλειστική επιβάρυνση και δαπάνες του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
16.1

Η αµοιβή του Αναδόχου προκύπτει ως το άθροισµα γινοµένων των τιµών ανά
µονάδα φυσικού αντικειµένου όπως αναγράφονται στο Τιµολόγιο της Υπηρεσίας
στο Τεύχος της Προεκτιµώµενης Αµοιβής, επί τις µονάδες φυσικού αντικειµένου
που θα κληθεί να εκτελέσει µε την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων, µετά την
εφαρµογή της έκπτωσης που αναγράφεται στο Τεύχος της Οικονοµικής
Προσφοράς (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας – Φ.Π.Α.)
κατά το χρόνο ισχύος της συµφωνίας – πλαίσιο.

16.2

Τα στοιχεία που θα απαρτίζουν την αµοιβή του Αναδόχου, οι κρατήσεις και οι
λοιπές οικονοµικές επιβαρύνσεις της, ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά σχετικά
στοιχεία και όροι, περιγράφονται στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 17: ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
17.1

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής δηµοσιεύεται στον ελληνικό τύπο, στη ∆ιαύγεια
και στην ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (www.ametro.gr). Επίσης, το τεύχος της
∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και όλα τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού στην
ιστοσελίδα της Αττικό Μετρό Α.Ε. (www.ametro.gr).

17.2

Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής
∆ιακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο
λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΡΘΡΟ 18: ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
αυτοτελώς, σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί,
εφόσον τα ίδια ή τα µέλη τους (επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών):
α) ένα κράτος - µέλος της Ένωσης ή
β) σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ), στο
βαθµό που η υπό ανάθεση σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα
1,2,4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Σ∆Σ ή
δ)

σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ’ και έχουν
συνάψει διµερή ή πολυµερή συµφωνία µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.

ΚΑΙ
Να αποδείξουν ότι πληρούν τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Σε περιπτώσεις ενώσεων όπως κοινοπραξίες και συµπράξεις ισχύουν τα
ακόλουθα:
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο
διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος σύµπραξης είτε ως µέλος
κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι
∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το ίδιο πρόσωπο.
Για την συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό οι ∆ιαγωνιζόµενοι µε την µορφή συµπράξεων
ή κοινοπραξιών δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριµένο νοµικό τύπο.
Όµως, η σύµπραξη ή η κοινοπραξία που θα επιλεγεί υποχρεούται, εάν της
ανατεθεί η σύµβαση, να καταθέσει στην ΑΜ συµβολαιογραφικό έγγραφο για τη
σύσταση σύµπραξης ή κοινοπραξίας.

ΑΡΘΡΟ 19: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 73 και 74 του Ν.4412/16
19.1

Κάθε Οικονοµικός Φορέας αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης,
εφόσον αποδειχθεί ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή µε άλλο τρόπο ότι
υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
λόγους των παραγράφων από 19.1.1 έως 19.1.6.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις από 19.1.1 έως 19.1.6 η υποχρέωση αποκλεισµού
οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού,
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η εν λόγω υποχρέωση
αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές και
β)

στις περιπτώσεις Α.Ε. τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

19.1.1

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42).

19.1.2

∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύµβασης περί καταπολέµησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών-µελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην
παράγραφο1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα
(EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία
ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα.

19.1.3

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(EE C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.2803/2000 (Α t48),

19.1.4

Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής.

19.1.5

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005 σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν.3691/2008 (Α’ 166).

19.1.6

Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α’ 215).

19.2

Επιπλέον, κάθε Οικονοµικός Φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

19.2.1

Εάν η ΑΜ, γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
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ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία και
19.2.2

Εάν η ΑΜ, µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

19.2.3

Για τις περιπτώσεις 19.2.1 και 19.2.2 αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας
πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και
την επικουρική ασφάλιση.

19.2.4

Για τις περιπτώσεις 19.2.1 και19.2.2 ο αποκλεισµός αυτός παύει να εφαρµόζεται
όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.

19.3

Επίσης κάθε Οικονοµικός Φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

19.3.1

Εάν η ΑΜ µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας
αθετήσει τις υποχρεώσεις του,
που απορρέουν από τις διατάξεις
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, κατά
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 18
Ν.4412/16.

19.3.2

Εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν
ευρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.

19.3.3

Εάν η ΑΜ διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο
οικονοµικός φορέας έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού.

19.3.4

Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του
Ν.4412/16 και δεν µπορεί να θεραπευτεί αποτελεσµατικά µε άλλα λιγότερα
παρεµβατικά µέσα.

19.3.5

Εάν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισµού από πρότερη συµµετοχή
του Οικονοµικού Φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/16 και δεν µπορεί
να θεραπευτεί αποτελεσµατικά µε άλλα λιγότερα παρεµβατικά µέσα.

19.3.6

Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας
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σύµβασης που είχε σαν αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης, αποζηµιώσεις και άλλες κυρώσεις.
19.3.7

Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του ν.4412/16.

19.3.8

Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισµό την επιλογή ή την ανάθεση.

19.3.9

Εάν η ΑΜ µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που να έχει διαπιστωθεί και
τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο.

19.3.10

Εάν στον οικονοµικό φορέα έχει επιβληθεί εις βάρος µου (ή σε βάρος της
εταιρείας που εκπροσωπώ) η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς
δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα σο άρθρο 74 του Ν. 4412/16.

19.4

Εάν ο Οικονοµικός Φορέας δεν διαθέτει τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 20 της
∆ιακήρυξης και δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
που απαιτούνται στο άρθρο 22 της ∆ιακήρυξης.

19.5

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο ∆ιαγωνιζόµενος κατά την υποβολή της
προσφοράς του υποβάλει Υπεύθυνη ∆ήλωση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21.4.
Ο ∆ιαγωνιζόµενος που θα ανακηρυχθεί µειοδότης υποχρεούται, πριν την
υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει όλα τα σχετικά πιστοποιητικά για τα
οποία υπέβαλε Υπεύθυνη ∆ήλωση, όπως ορίζονται στο άρθρο 22 της παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η ΑΜ αποκλείει
έναν διαγωνιζόµενο όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις παραπάνω
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.
Ο Προσφέρων που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 19.1.1 έως 19.1.6 και 19.2 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία
προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους προσφέροντες
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων
που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της
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ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 20: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι για την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, απαιτείται να πληρούν
τα κριτήρια επιλογής του παρόντος άρθρου. Ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των απαιτούµενων πιστοποιητικών, αποτελεί η Υπεύθυνη ∆ήλωση
του άρθρου 21.4 που περιλαµβάνεται στο Φάκελο Συµµετοχής. Ο ∆ιαγωνιζόµενος
που θα ανακηρυχθεί προσωρινός µειοδότης υποχρεούται, να προσκοµίσει όλα τα
σχετικά αποδεικτικά για τα οποία υπέβαλε Υπεύθυνη ∆ήλωση, πριν την
πρόσκλησή του για την υπογραφή της σύµβασης. Τα σχετικά αποδεικτικά
περιλαµβάνονται στο άρθρο 22 της παρούσας.
20.1

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας

20.1.1

Η κατηγορία πτυχίου, που απαιτείται για κάθε επί µέρους µελέτη της σύµβασης
που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούµενη τάξη κάθε πτυχίου, σύµφωνα µε τις
επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές µελετών της παραγρ. 11.2 της παρούσας,
είναι:
Κατηγορία µελέτης (16)

“Μελέτες Τοπογραφίας”, πτυχία τάξεων Β ή Γ ή ∆ ή Ε

Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου
Εταιριών / Γραφείων Μελετών του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 και του Προεδρικού
∆ιατάγµατος που προβλέπεται σ΄ αυτό.
Ειδικότερα:
20.1.1.1 Για την Ελλάδα απαιτείται, οι διαγωνιζόµενοι να είναι εγγεγραµµένοι στα
Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και να
διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών µελετών και τάξεων της ανωτέρω
παραγράφου 20.1.1, ή
20.1.1.2 Οι διαγωνιζόµενοι που προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ.,
ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων. που
τηρούν αντίστοιχα µητρώα, και είναι εγγεγραµµένοι σε τάξεις και κατηγορίες
µελετών αντίστοιχες µε εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 20.1.1, ή
20.1.1.3 Οι διαγωνιζόµενοι που προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
και σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση και έχουν
συνάψει διµερή ή πολυµερή συµφωνία µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων που δεν τηρούν µητρώα των
προηγούµενων παραγράφων, είναι εγγεγραµµένα στα Επαγγελµατικά/
Εµπορικά Μητρώα, και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη αυτής που
απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων
Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες
κατηγορίες µελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: Για την
κατηγορία µελέτης 16 “Μελέτες Τοπογραφίας”, τουλάχιστον:
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•

ένας µελετητής που έχει συµπληρώσει οκταετία από τη κτήση του
διπλώµατός του και έχει αποδεδειγµένη εµπειρία στην εν λόγω
κατηγορία ή τουλάχιστον

•

ένας µελετητής που έχει συµπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του
διπλώµατος και έχει αποδεδειγµένη εµπειρία στην εν λόγω κατηγορία ή

•

ένας µελετητής 12ετούς εµπειρίας και ένας µελετητής 8ετούς εµπειρίας
και δύο µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία ή

•

2 µελετητές 12ετούς εµπειρίας και ένας µελετητής 8ετούς εµπειρίας και
4 µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.

Στην περίπτωση διάθεσης περισσότερων µελετητών µεγαλύτερης εµπειρίας
αντίστοιχα µειώνονται οι απαιτήσεις στις µικρότερες εµπειρίες. Το συνολικό
προκύπτον ισοδύναµο δυναµικό πρέπει να αντιστοιχεί µε τα οριζόµενα στις
παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/05.
20.1.2

Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα
µητρώα και τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της
παραλαβής των φακέλων συµµετοχής στο διαγωνισµό.

20.1.3

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο
διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας.
Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι,
στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο.

20.2.

Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα

20.2.1

Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 οφείλει να
διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα
διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται:
α) από την εκπόνηση παρόµοιων µε την υπό ανάθεση µελετών, οι οποίες
εκτελέσθηκαν µε συµβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νοµικού προσώπου
κατά την τελευταία πενταετία. Θα ληφθούν υπόψη οι συµβάσεις στις οποίες τα
παραδοτέα στάδια µελετών εγκρίθηκαν εντός του χρόνου αυτού.
Ως παρόµοιες µελέτες, νοούνται τοπογραφικές µελέτες µε αντικείµενο όπως
αυτό που περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικών δεδοµένων και συγκεκριµένα
τοπογραφικές µελέτες σε δοµηµένες εκτάσεις και µελέτες τριγωνισµού µε τη
χρήση του συστήµατος GPS.
β) από την διάθεση τριών (3) τουλάχιστον τοπογράφων Μηχανικών µε πενταετή
εµπειρία σε παρόµοιες µελέτες όπως περιγράφονται ανωτέρω οι οποίοι θα
είναι επικεφαλείς των συνεργείων που θα εκτελούν τις µετρήσεις και
υπεύθυνοι για την επεξεργασία αυτών καθώς και για την σύνταξη των
σχετικών τοπογραφικών µελετών.
γ) από τη διάθεση τουλάχιστον του παρακάτω τεχνικού εξοπλισµού:
-

Σύστηµα ζεύγους GPS δύο συχνοτήτων και το σχετικό λογισµικό.
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-

Ένα ηλεκτρονικό χωροβάτη ακρίβειας ±1mm/χλµ.

-

Ένα γεωδαιτικό σταθµό ακρίβειας για τις γωνίες 2΄΄ και για τις αποστάσεις
±2mm+2ppm.

20.2.2

Επί συµπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και µε τη ρητή επιφύλαξη
του άρθρου 20.1 και ιδίως της παρ. 20.1.2, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται
κατά το παρόν άρθρο 20.2, µπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από ένα µόνο
από τους συµπράττοντες στην ίδια κατηγορία µελέτης.

20.3

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι µπορούν να επικαλούνται και να κάνουν χρήση της τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 307 του
ν.4412/16, ανεξάρτητα από την νοµική φύση των υφισταµένων σχέσεων µεταξύ
αυτών και των εν λόγω φορέων.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η επίκληση πόρων τρίτων να είναι διαθέσιµη από
τον ∆ιαγωνιζόµενο για την εκτέλεση της Σύµβασης.
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι µπορούν να επικαλούνται και να κάνουν χρήση της τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας άλλων φορέων µόνο εάν οι τρίτοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν στον υποφάκελο «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής» την Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 19 της παρούσας των φορέων τα
προσόντα των οποίων επικαλούνται.
Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να περιληφθούν τα δικαιολογητικά της
Υπεύθυνης ∆ήλωσης του άρθρου 19 της παρούσας, όπως προβλέπεται για τους
∆ιαγωνιζόµενους. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων των άρθρων αυτών,
δηλαδή εάν δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά, δεν θα λαµβάνεται υπόψη η
επίκληση της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας των φορέων κατά την
αξιολόγηση των προσφορών.
Επίσης, στα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα περιληφθεί απόφαση του ∆.Σ. ή του
αρµόδιου καταστατικού οργάνου του φορέα, µε την οποία θα εγκρίνεται η παροχή
προς τον ∆ιαγωνιζόµενο της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας (εµπειρία)
του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του ∆ιαγωνιζόµενου για την εκτέλεση
της Σύµβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτοµερής και να
εξειδικεύει τους συγκεκριµένους πόρους που θα είναι διαθέσιµοι για την Σύµβαση
σε τρόπο ώστε να είναι δυνατόν στη ΑΜ να προβεί στην αξιολόγηση και να
εκτιµήσει την σηµασία των σχετικών πόρων και να διαπιστώσει κατά την εκτέλεση
της Σύµβασης την υλοποίηση αυτής της δέσµευσης.
Τα ως άνω θα υποβληθούν και για κάθε άλλον φορέα για τον οποίο θα κάνουν
χρήση της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας έστω και αν οι φορείς αυτοί
είναι θυγατρικές εταιρείες του τρίτου.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω υποχρεώσεις του ∆ιαγωνιζόµενου,
η επίκληση δεν θα λαµβάνεται υπόψη.
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Υπό τους ίδιους όρους, µια κοινοπραξία / ένωση οικονοµικών φορέων µπορεί να
στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του ∆ιαγωνιζόµενου και των φορέων που αφορούν
την επίκληση πόρων τρίτων, θα αποτελέσουν περιεχόµενο της Σύµβασης.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ RFP 298/16

Σελίδα 26 από 49

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΜΑ

17PROC005689121 2017-01-12

RFP-298/16

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΑΡΘΡΟ 21: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος συµµετοχής, περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού δύο φακέλους,
ήτοι:
α- κλειστό φάκελο «∆ικαιολογητικών συµµετοχής»,
β- σφραγισµένο (επί ποινή αποκλεισµού) φάκελο «Οικονοµικής Προσφοράς».
Όπου στα απαιτούµενα δικαιολογητικά του φακέλου συµµετοχής αναφέρεται η
υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, ως τέτοια νοείται, για µεν τις ελληνικές
επιχειρήσεις, η «Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86», για δε τις αλλοδαπές
επιχειρήσεις, δήλωση ανάλογης αποδεικτικής ισχύος, ως τέτοια δε νοείται ένορκη
βεβαίωση, ή όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη ένορκης βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου.
Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δεν απαιτείται να έχουν θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής και θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία όχι προγενέστερη των δέκα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Εξαιρετικώς η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 21.4 θα πρέπει να είναι συνταγµένη
σύµφωνα µε το Προσάρτηµα I της παρούσης..
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. επιφυλάσσεται να ζητήσει από τις αρµόδιες αρχές
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο/πληροφορίες κριθεί απαραίτητο µετά την ανάγνωση
των νοµιµοποιητικών και λοιπών εγγράφων και στοιχείων που θα υποβληθούν
από τους διαγωνιζόµενους. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο
εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µπορεί να ζητεί τη
συνεργασία των αρµόδιων αρχών.
Το ειδικότερο περιεχόµενο των φακέλων είναι το ακόλουθο:
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» θα υποβληθούν, επί ποινή
αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά αριθµηµένα και ταξινοµηµένα µε την
αρίθµηση του άρθρου.
21.1

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό,
σε δύο (2) πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται εκτός του Φακέλου
Συµµετοχής (για διευκόλυνση της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου) χωρίς τα
συνοδευτικά στοιχεία και το δεύτερο εντός του φακέλου τυπικών δικαιολογητικών,
µε τα συνηµµένα.
Η αίτηση αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του
διαγωνιζοµένου (µεµονωµένου υποψηφίου, ή σύµπραξης ή κοινοπραξίας), δηλαδή
επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία
επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail) και
συνοδεύεται από:
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21.2

Έγγραφα Νοµιµοποίησης από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι οι
∆ιαγωνιζόµενοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα, καθώς και το ποια
πρόσωπα είναι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι τους δεσµεύουν µε την
υπογραφή τους.
Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος των νοµιµοποιητικών
εγγράφων που απαιτείται να προσκοµιστούν για τις κάτωθι εταιρείες που έχουν
συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο:

21.2.1

Σε περίπτωση ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.):

21.2.2

21.2.3

21.2.4

α)

Φωτοαντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως
κατατέθηκε στην αρµόδια Υπηρεσία και το ΦΕΚ όπου έγινε η δηµοσίευσή του,
εάν υπάρχει.

β)

ΦΕΚ δηµοσίευσης του πρακτικού συγκρότησης σε σώµα του ισχύοντος
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας.

γ)

Βεβαίωση µητρώου εταιρειών της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (µε ηµεροµηνία έκδοσης
όχι προγενέστερη των τριάντα (30) ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών) περί καταστατικών τροποποιήσεων, µη λύσης της
εταιρείας και θέσης της σε εκκαθάριση µη ύπαρξης αίτησης, αγωγής ή
δικαστικής απόφασης για λύση της εταιρείας και διορισµό ή αντικατάσταση
εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή κλπ.

Σε περίπτωση εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
α)

Φωτοαντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως
κατατέθηκε στην αρµόδια Υπηρεσία και το ΦΕΚ όπου έγινε η δηµοσίευσή του
εάν υπάρχει.

β)

Βεβαίωση µητρώου εταιρειών της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (µε ηµεροµηνία έκδοσης
όχι προγενέστερη των τριάντα (30) ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών) περί καταστατικών τροποποιήσεων, µη λύσης της
εταιρείας και θέσης της σε εκκαθάριση µη ύπαρξης αίτησης, αγωγής ή
δικαστικής απόφασης για λύση της εταιρείας και διορισµό ή αντικατάσταση
εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή κλπ.

Σε περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Ετερορρύθµων εταιρειών (I.K.E., Ο.Ε. ή Ε.Ε.):

Εταιρείας,

Οµορρύθµων

ή

α)

Φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τυχόν τροποποιήσεών
του.

β)

Βεβαίωση µητρώου εταιρειών της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (µε ηµεροµηνία έκδοσης
όχι προγενέστερη των τριάντα (30) ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών) περί καταστατικών τροποποιήσεων, µη λύσης της
εταιρείας και θέσης της σε εκκαθάριση µη ύπαρξης αίτησης, αγωγής ή
δικαστικής απόφασης για λύση της εταιρείας και διορισµό ή αντικατάσταση
εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή κλπ.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης η ως άνω υποχρέωση προσκόµισης
νοµιµοποίησης ισχύει για κάθε µέλος αυτής.
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21.3

Πρακτικό απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας (ακριβές
αντίγραφο), σε περίπτωση Α.Ε. ή απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση
Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε. Ε. µε την οποία:



Εγκρίνεται η συµµετοχή της στο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή
σύµπραξη.
Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για τον
συµµετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού και την προσφορά, ο οποίος
και θα είναι αντίκλητος για την παραλαβή εγγράφων στο πλαίσιο του
∆ιαγωνισµού.

Στην ίδια Απόφαση, σε περίπτωση κοινοπραξίας/σύµπραξης:




21.4

Ορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής κάθε µέλους στην
κοινοπραξία/σύµπραξη (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ
τους).
∆ηλώνεται η αποδοχή της από κοινού συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό και στην
εκτέλεση της σύµβασης καθώς και της αλληλέγγυας αδιαίρετης ευθύνης εις
ολόκληρο απέναντι στην Α.Μ. και ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η
σύµβαση και πριν την υπογραφή της, θα συστήσουν κοινοπραξία/σύµπραξη
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης.

Υπεύθυνη δήλωση περί µη αποκλεισµού
Οι µεµονωµένοι διαγωνιζόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) υποβάλουν στο
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής Υπεύθυνη ∆ήλωση, συνταγµένη
σύµφωνα µε το Προσάρτηµα Ι της παρούσας, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό
τους λόγος αποκλεισµού εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 19 της παρούσας.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο την εν λόγω Υπεύθυνη
∆ήλωση υπογράφουν:
α)
β)
γ)

οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο
είναι Α.Ε.
σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.

Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση
για καθένα από τα µέλη τους, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του
µέλους, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του µέλους κάποιος από τους λόγους
αποκλεισµού.
Εάν το περιεχόµενο της ανωτέρω Υπεύθυνης ∆ήλωσης είναι ψευδές τότε ο
∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται του ∆ιαγωνισµού.
21.5

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον
αφορά τις τεχνικές επαγγελµατικές ικανότητες που αναφέρονται στο άρθρο 20.2 της
παρούσας. Στην περίπτωση αυτή οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν:
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21.5.1

21.5.2

Στην περίπτωση “δάνειας ικανότητας” παροµοίων µελετών, απαιτούνται για τον
επικαλούµενο ‘τρίτο’ που δανείζει την ικανότητα:
•

Απόφαση Αρµοδίου Καταστατικού Οργάνου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση (προκειµένου
για φυσικό πρόσωπο), στην οποία ο επικαλούµενος ‘τρίτος’ θα αποφασίζει ή
αντίστοιχα θα δηλώνει υπεύθυνα ότι: «εγκρίνουµε την παροχή/θα παρέχω στον
________ (αναγράφεται ο διαγωνιζόµενος) της ικανότητας/την ικανότητα σε
παρόµοιες µελέτες, όπως αυτές αναφέρονται στον συνυποβαλλόµενο κατάλογο.
∆εσµευόµαστε/δεσµεύοµαι ρητά ότι θα διαθέσουµε/διαθέσω στον ανωτέρω
διαγωνιζόµενο τον συγκεκριµένο πόρο για την εκτέλεση της Σύµβασης, εφόσον
αυτή του ανατεθεί, και ότι θα ευθυνόµαστε /ευθύνοµαι αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον µε τον ∆ιαγωνιζόµενο έναντι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τον πόρο
αυτόν».

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση του επικαλούµενου ‘τρίτου’ ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό
του λόγος αποκλεισµού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 19 της
παρούσας ∆ιακήρυξης, που θα συνταχθεί σύµφωνα µε το Προσάρτηµα Ι και µε
τα αναγραφόµενα στο άρθρο 21.4 της παρούσας.

Στην περίπτωση “δάνειας ικανότητας” εξειδικευµένου προσωπικού,
απαιτούνται τα εξής για τον επικαλούµενο ‘τρίτο’ που δανείζει την ικανότητα:
• Απόφαση Αρµοδίου Καταστατικού Οργάνου (µόνο για την περίπτωση που
διατιθέµενο άτοµο για το εξειδικευµένο προσωπικό ανήκει σε νοµικό
πρόσωπο), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
«εγκρίνουµε την παροχή στον ___ (αναγράφεται ο διαγωνιζόµενος) του ___
(αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του διατιθέµενου ατόµου για το εξειδικευµένο
προσωπικό) ως ___ (αναγράφεται επακριβώς το εξειδικευµένο αντικείµενο).
∆εσµευόµαστε ρητά ότι θα διαθέσουµε στον ανωτέρω διαγωνιζόµενο τον
συγκεκριµένο πόρο για την εκτέλεση της Σύµβασης, εφόσον αυτή του ανατεθεί,
και ότι θα ευθυνόµαστε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε τον ∆ιαγωνιζόµενο
έναντι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τον πόρο αυτόν».
•

Η παραπάνω Απόφαση του Καταστατικού Οργάνου θα συνοδεύεται
απαραιτήτως από Υπεύθυνη ∆ήλωση του διατιθέµενου ατόµου του
εξειδικευµένου προσωπικού, στην οποία θα δηλώνει ότι:
«αποδέχοµαι την διάθεσή µου προς τον ___ (αναγράφεται ο διαγωνιζόµενος)
ως ___ (αναγράφεται επακριβώς το εξειδικευµένο αντικείµενο), όπως αυτή
προκύπτει από την υπ’ αρ. ___ (αναγράφονται τα στοιχεία της Απόφασης του
Καταστατικού Οργάνου) απόφαση της ___ (αναγράφεται η επωνυµία του
νοµικού προσώπου)».

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση (µόνο για την περίπτωση που το διατιθέµενο άτοµο για το
εξειδικευµένο προσωπικό είναι φυσικό πρόσωπο), στην οποία ο επικαλούµενος
‘τρίτος’ θα δηλώνει ότι:
«θα παρέχω προς τον ___ (αναγράφεται ο διαγωνιζόµενος) την ικανότητά µου
ως ___ (αναγράφεται επακριβώς το εξειδικευµένο αντικείµενο). ∆εσµεύοµαι
ρητά ότι θα διαθέσω στον ανωτέρω διαγωνιζόµενο τον συγκεκριµένο πόρο για
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την εκτέλεση της Σύµβασης, εφόσον αυτή του ανατεθεί, και ότι θα ευθύνοµαι
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε τον ∆ιαγωνιζόµενο έναντι της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τον πόρο αυτόν».
•

21.5.3

Υπεύθυνη ∆ήλωση του επικαλούµενου ‘τρίτου’ ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό
του λόγος αποκλεισµού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 19 της
παρούσας ∆ιακήρυξης, που θα συνταχθεί σύµφωνα µε το Προσάρτηµα Ι και µε
τα αναγραφόµενα στο άρθρο 21.4 της παρούσας.

Στην περίπτωση “δάνειας ικανότητας” τεχνικού εξοπλισµού, απαιτούνται και τα
εξής για τον επικαλούµενο ‘τρίτο’ που δανείζει την ικανότητα:
•

Απόφαση Αρµοδίου Καταστατικού Οργάνου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση (προκειµένου
για φυσικό πρόσωπο), στην οποία ο επικαλούµενος ‘τρίτος’ θα αποφασίζει ή θα
δηλώνει υπεύθυνα ότι:
«εγκρίνουµε την παροχή /θα παρέχω στον ________ (αναγράφεται ο
διαγωνιζόµενος) του κάτωθι ιδιόκτητου τεχνικού εξοπλισµού, αποτελούµενου
από : Σύστηµα ζεύγους GPS δύο συχνοτήτων……….. (αναγράφεται ο
κατασκευαστής και το µοντέλο) και το σχετικό λογισµικό....................
(αναγράφεται ο κατασκευαστής και το µοντέλο),
Ένα ηλεκτρονικό χωροβάτη ακρίβειας ±1mm/χλµ..............(αναγράφεται η
ακρίβεια, ο κατασκευαστής και το µοντέλο) και
Ένα γεωδαιτικό σταθµό ακρίβειας για τις γωνίες 2΄΄ και για τις αποστάσεις
±2mm+2ppm .............................(αναγράφεται η ακρίβεια, ο κατασκευαστής και
το µοντέλο)
για την εκτέλεση της σύµβασης εφόσον στον διαγωνιζόµενο αυτόν ανατεθεί η
σύµβαση. ∆εσµευόµαστε/δεσµεύοµαι ρητά ότι θα διαθέσουµε/διαθέσω στον
ανωτέρω διαγωνιζόµενο τον συγκεκριµένο πόρο για την εκτέλεση της Σύµβασης,
εφόσον αυτή του ανατεθεί, και ότι θα ευθυνόµαστε/ευθύνοµαι αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον µε τον ∆ιαγωνιζόµενο έναντι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τον
πόρο αυτόν».
Στην υπόψη απόφαση ή υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να διαγραφεί ο
εξοπλισµός που δεν παρέχεται.

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση του επικαλούµενου ‘τρίτου’ ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό
του λόγος αποκλεισµού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 19 της
παρούσας ∆ιακήρυξης, που θα συνταχθεί σύµφωνα µε το Προσάρτηµα Ι και µε
τα αναγραφόµενα στο άρθρο 21.4 της παρούσας.

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
21.6

Ο φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» πρέπει να περιέχει το έντυπο
προσφοράς συµπληρωµένο.
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποβάλουν συµπληρωµένο ευκρινώς και δακτυλογραφηµένο
(µε εκτυπωτή µέσω Η/Υ) το Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς του
Προσαρτήµατος ΙΙΙ της παρούσης το οποίο θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένο από
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τον ίδιο τον ∆ιαγωνιζόµενο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόµιµο
εκπρόσωπο σε περίπτωση εταιρίας ή κοινοπραξίας. Προσφορά που θα υποβληθεί
ανυπόγραφη θεωρείται ανύπαρκτη.
Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του
διαγωνιζόµενου, όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να
υπογράφεται:
α) από τον ίδιο το µελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και
γ) σε περίπτωση σύµπραξης η κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως
εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.
Η προσφερόµενη έκπτωση (θετική ή αρνητική) δίνεται στη ζητούµενη κατηγορία
µελέτης και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως επί ποινή αποκλεισµού.
Για να προκύψει το ποσό της προσφερόµενης τιµής της µελέτης, το ποσοστό της
προσφερόµενης έκπτωσης µετατρέπεται σε ποσό προσφερόµενης τιµής µε
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Κατόπιν, στη τελευταία στήλη του
Πίνακα του Εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς, στο ποσό της προσφερόµενης
τιµής υπολογίζεται το 15%, το οποίο αποτελεί το κονδύλι των απροβλέπτων και
προστίθεται στο ποσό της προσφερόµενης τιµής ώστε να προκύψει η συνολική
αξία της σύµβασης.
Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολόγραφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη σε
αθροίσµατα και γινόµενα καθώς και λάθη στην στρογγυλοποίηση διορθώνονται
από την Επιτροπή επί τη βάσει της ολόγραφης αναγραφής του ποσοστού
έκπτωσης ανά κατηγορία, προκειµένου να προκύψει το τελικό ποσοστό έκπτωσης
της προσφοράς.
Μειοδότης είναι
προσφορά.

ο

∆ιαγωνιζόµενος

µε

την

χαµηλότερη

οικονοµική

ΑΡΘΡΟ 22: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι απαιτείται να διαθέτουν τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία,
σχετικά µε το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό. Τα στοιχεία αυτά θα
υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο, πριν την υπογραφή της σύµβασης,
στο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης που καλείται ο «προσωρινός ανάδοχος» να
καταθέσει στην ΑΜ, πριν την υπογραφή της σύµβασης, είναι τα παρακάτω:
22.1

Αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του άρθρου 20.1
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22.1.1

Για την περίπτωση, που ο προσωρινός ανάδοχος ανήκει στη περίπτωση της παρ.
20.1.1.1, απαιτείται να προσκοµίσει πτυχίο κατάταξης στις καλούµενες κατηγορίες
και τάξεις µελέτης, όπως ορίζονται στη παρ. 20.1.1 της παρούσας.

22.1.2

Για την περίπτωση, που ο προσωρινός ανάδοχος ανήκει στη περίπτωση της παρ.
20.1.1.2., απαιτείται να προσκοµίσει πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµους
καταλόγους παρόχων υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασής τους σε κατηγορία
και τάξη αντίστοιχη των µελετών της παρ. 20.1.1.

22.1.3

Για την περίπτωση, που ο προσωρινός ανάδοχος ανήκει στη περίπτωση της παρ.
20.1.1.3 προσκοµίζει:
α) άδεια άσκησης του επαγγέλµατος, δηλαδή πιστοποιητικό εγγραφής στο
επαγγελµατικό / εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής του, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 20.1.1.3 της παρούσας και εφόσον δεν εκδίδεται τέτοιο,
ένορκη βεβαίωση που να βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του πιστοποιητικού και
εγγραφής τους στο µητρώο,
β) υπεύθυνη δήλωση-βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του αλλοδαπού
διαγωνιζοµένου (αυτοτελώς ή ως µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας), µε την
οποία δηλώνεται ότι έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο προσωπικό, µε τις
ειδικότητες και την εµπειρία που απαιτείται από την ∆ιακήρυξη, δηλώνοντας
ταυτόχρονα το ονοµατεπώνυµο αυτών, την ειδικότητα και τα έτη εµπειρίας τους.

22.2

∆ικαιολογητικά για τους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 19

22.2.1 α)

για τις περιπτώσεις των παρ. 19.1.1 έως 19.1.6 απόσπασµα ποινικού µητρώου ή
άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζοµένου ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση
σύµπραξης ή κοινοπραξίας). Εφόσον αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά
µητρώα πρέπει να αφορούν

β)

-

τους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης),

-

τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης
εταιρείας),

-

τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη
περίπτωση),

-

και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική
προσφορά για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό
από τα παραπάνω.

Για τα στοιχεία των άρθρων 19.2.1 και 19.2.2 απαιτούνται :
Για την Ελλάδα απαιτείται να προσκοµιστεί το αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη
προς το ∆ηµόσιο που εκδίδουν οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ. και βεβαίωση µη οφειλής που
εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
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Για τους αλλοδαπούς ∆ιαγωνιζόµενους, απαιτούνται να προσκοµισθούν τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά που έχει εκδοθεί από την αρµόδια αρχή του οικείου
κράτους µέλους, συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση. Σε περίπτωση που το
οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση,
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης του ∆ιαγωνιζοµένου.
γ)

Τα στοιχεία του άρθρου 19.3.2, για την Ελλάδα, αποδεικνύονται µε σχετικά
πιστοποιητικά των οικείων Πρωτοδικείων. Από τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν
ευρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Για τους αλλοδαπούς ∆ιαγωνιζόµενους, για τις περιπτώσεις των στοιχείων των
άρθρων 19.3.2 πρέπει να υποβληθεί, ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από ∆ικαστική ή
∆ιοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν
εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης του ∆ιαγωνιζοµένου.
Οι µελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως
σε εκκαθάριση.

δ)

Για την περίπτωση της παρ. 19.3.9, πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής. Για τους
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα µελετητές-φυσικά πρόσωπα θα προσκοµίζεται
πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν αυτό έχει
πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του) περί µη διάπραξης παραπτώµατος, για το
οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή.
Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-µελετητές
ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν
υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, θα υποβάλουν πιστοποιητικό του
φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα µέλη
του, διαφορετικά θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι α) δεν υπάρχει πειθαρχικός
φορέας και β) ότι δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα.

ε)

Για τις περιπτώσεις των άρθρων 19.3.1, 19.3.3, 19.3.4, 19.3.5, 19.3.6, 19.3.7,
19.3.8, 19.3.10 για την Ελλάδα θα προσκοµίζεται επικαιροποιηµένη Υπεύθυνη
∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται, ότι ο οικονοµικός φορέας δεν υπόκειται σε
καµία των προαναφερόµενων περιπτώσεων του άρθρου 19 της παρούσας.
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22.2.2

Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 22.1 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 έξι µηνών από την σχετική
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής.

22.2.3

Σε περίπτωση επίκλησης πόρων τρίτων, απαιτείται να προσκοµισθούν όλα τα
πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 22.2 και για τους τρίτους τους οποίους ο
«προσωρινός ανάδοχος» επικαλείται.

22.3

∆ικαιολογητικά για τις απαιτήσεις της ειδικής
επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 20.2

τεχνικής

και

Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 20.2 της παρούσας, ειδικής
τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, προσκοµίζονται τα αναφερόµενα
κατωτέρω δικαιολογητικά, έγγραφα. Σε περίπτωση ¨δάνειας ικανότητας¨ κατά την
έννοια της παρ. 20.2 τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αφορούν το πρόσωπο ή
τον οικονοµικό φορέα που δανείζει την ικανότητα, επικαλούµενο στο εξής ‘τρίτο’:
22.3.1

Για την εκπόνηση παρόµοιων µελετών µε την υπό ανάθεση µελέτη
(παρ.20.2.1.α):
•

Κατάλογο των κυριότερων παροµοίων µελετών µε την υπό ανάθεση µελέτη
που εκπονήθηκαν την τελευταία πενταετία από τον µεµονωµένο
διαγωνιζόµενο ή από όλα τα µέλη διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή
κοινοπραξίας ή από επικαλούµενο ‘τρίτο’. Ο κατάλογος θα είναι υποχρεωτικά
συνταγµένος σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 1 του Προσαρτήµατος
ΙΙ.
Στην περίπτωση που οι µελέτες τριγωνισµού δεν εκπονήθηκαν ανεξάρτητες
αλλά εκτελέσθηκαν στα πλαίσια τοπογραφικών αποτυπώσεων, στον
κατάλογο να γίνεται ειδική αναφορά.

•

Πιστοποιητικά εκτέλεσης των συµβάσεων για τις µελέτες του ανωτέρω
καταλόγου (όπως δηλώνονται στο πεδίο ‘ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ’ του καταλόγου),
Στην περίπτωση “δάνειας ικανότητας” παροµοίων µελετών, απαιτείται
επιπλέον των παραπάνω, για τον επικαλούµενο ‘τρίτο’ που δανείζει την
ικανότητα, πτυχίο κατάταξης του επικαλούµενου ‘τρίτου’ στη καλούµενη
κατηγορία και τάξη µελέτης (ή αντίστοιχα αποδεικτικά για αλλοδαπούς), όµοια
µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 20.1.1 της παρούσας ∆ιακήρυξης

22.3.2

Για την διάθεση εξειδικευµένου προσωπικού (παρ. 20.2.1.β):
Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα του απαιτούµενου εξειδικευµένου
προσωπικού, τα οποία θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα σύµφωνα µε το
Υπόδειγµα 2 του Προσαρτήµατος II, και θα υπογράφονται από το κάθε άτοµο
το οποίο αφορά το βιογραφικό σηµείωµα.
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Τονίζεται ότι στην περίπτωση που στο εξειδικευµένο προσωπικό της παρ.
20.2.1.β της παρούσας περιλαµβάνονται άτοµα που δεν ανήκουν στον
διαγωνιζόµενο (όπως άτοµα που διατηρούν ατοµικά µελετητικά πτυχία µη
ενταγµένα στο πτυχίο του διαγωνιζόµενου), τα άτοµα αυτά θεωρούνται πόροι
‘τρίτων’, ακόµη κι αν διατηρούν σχέση συνεργασίας µε τον διαγωνιζόµενο (π.χ.
για τα άτοµα που δηλώνονται µεν ως ‘µόνιµοι συνεργάτες’ του διαγωνιζόµενου
αλλά διατηρούν ατοµικό µελετητικό πτυχίο, θα πρέπει να προσκοµίζονται τα
ανωτέρω απαιτούµενα έγγραφα “δάνειας ικανότητας”). Γενικά µόνιµοι ή
εξωτερικοί συνεργάτες µε ή χωρίς µελετητικό πτυχίο θεωρούνται τρίτοι.
22.3.3

Για την διάθεση τεχνικού εξοπλισµού, (παρ. 20.2.1.γ):
Πίνακα του απαιτούµενου τεχνικού εξοπλισµού που απαιτείται σύµφωνα µε το
άρθρο 20.2.1.γ. Ο πίνακας αυτός θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένος σύµφωνα
µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 3 του Προσαρτήµατος ΙΙ.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ RFP 298/16

Σελίδα 36 από 49

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΜΑ

17PROC005689121 2017-01-12

RFP-298/16

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι:

Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II:

Υποδείγµατα για την τεχνική ικανότητα

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 :

Κατάλογος παρόµοιας φύσης µελετών

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 :

Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 :

Περιγραφή Τεχνικού Εξοπλισµού

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ :

Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV :

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86
Άρθρου 21.4 της ∆ιακήρυξης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8,παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΤΙΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΜΑ», RFP-298/16
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
(2)

Ηµεροµηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Ε-mail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από της διατάξεις
της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ως ∆ιαγωνιζόµενος(4) ή νόµιµος
εκπρόσωπος(5) της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία
…………………………………………………………………………(6) ότι µέχρι και την ηµέρα
υποβολής της προσφοράς µου,
Α. ∆εν υπάρχει σε βάρος µου ή σε βάρος των προσώπων που διοικούν την εταιρεία ή σε
βάρος του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ, τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους µε απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου(6)
για:
α)

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύµβασης περί καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-µελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ)

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε τον.2803/2000 (Α t48),

δ)

τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε)

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005 σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν.3691/2008 (Α’ 166)

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και
για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α’ 215).
Β. ∆εν έχω(ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)(6) αθετήσει τις υποχρεώσεις µου/της :
α)

όσον αφορά την καταβολή φόρων, σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό
πλαίσιο ή (όσον αφορά τους αλλοδαπούς) σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους
εγκατάστασής µου (ή εγκατάστασης του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ) (6).

β) όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής), σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή (όσον αφορά τους
αλλοδαπούς) σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης µου (ή
εγκατάστασης του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ) (6).
Γ.

∆εν έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (6) αθετήσει τις υποχρεώσεις µου/της,
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νοµοθεσίας, κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 18 του Ν.4412/16.

∆. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (6) υπό πτώχευση, ή δεν έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης(7) ή δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή
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δεν ευρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Ε. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (6) συνάψει συµφωνίες µε άλλους
οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού.
ΣΤ. ∆εν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/16 και αν
υπάρχει δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα λιγότερα παρεµβατικά µέσα.
Ζ.

∆εν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισµού από πρότερη συµµετοχή της
εταιρείας µου κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν4412/16.

Η. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (6) κατά την εκτέλεση δηµοσίων
συµβάσεων επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που είχε σαν
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις και
άλλες κυρώσεις.
Θ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (6) κριθεί ένοχος/η σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, και ότι δεν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (6) αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές και ότι είµαι σε θέση να προσκοµίσω/ει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του ν.4412/16.
Ι.

∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (6) επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό την
επιλογή ή την ανάθεση.

Κ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ ή δεν έχουν τα πρόσωπα που
διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ) (6) διαπράξει σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµα, που να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε
οποιοδήποτε τρόπο.
Λ. ∆εν έχει επιβληθεί εις βάρος µου (ή σε βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ) η ποινή του
αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα σο
άρθρο 74 του Ν. 4412/16.
Μ. Πληρώ τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 20 της ∆ιακήρυξης και θα είµαι σε θέση να
προσκοµίσώ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτούνται στο άρθρο 22 της
∆ιακήρυξης.
Ηµεροµηνία:

../../...
Ο – Η ∆ηλών
(Υπογραφή)
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Υποσηµειώσεις
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.»
(4) Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης.
(5) Εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίπτωση που συµµετέχει στο
διαγωνισµό εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας.
(6) ∆ιαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται ή δεν αρµόζουν στην περίπτωση.
(7) Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο.
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ της τελευταίας πενταετίας
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

(Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου
που αφορά ο
κατάλογος. Σε περίπτωση σύµπραξης
υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος για κάθε µέλος αυτής.)
(Τίθεται η κατηγορία µελέτης.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------(Τίθεται ο πλήρης τίτλος της µελέτης όπως αναγράφεται στην
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
σύµβαση)

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:

(Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου,
Προϊστάµενη Αρχή, ∆/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩ∆Ε /
Γ.Γ.∆.Ε. / ∆/νση ∆6 Τµ. Α)
(Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της µελέτης που
εκπονήθηκαν ή πρόκειται να εκπονηθούν. Προκαταρκτική,
Προµελέτη, Οριστική, Μελέτη Εφαρµογής κ.λ.π.).
(Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος. Σε
περίπτωση Σύµπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής.
Σε περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισης της Σύµβασης µαζί µε τον
αριθµό της εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόµα η
έγκριση αναφέρονται οι λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάµεσο
στάδιο αναγράφεται η ηµεροµηνία και η εγκριτική απόφαση.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: (Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών
του έργου και του µεγέθους του µε χαρακτηριστικά ποσοτικά
στοιχεία και την δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιµη),
κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το αντικείµενο και να
είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι
σε παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση µελέτη . Μπορεί να
γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του αντικειµένου,
δυσκολιών κ.λ.π κατά την κρίση του υποψηφίου.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:
ΑΜΟΙΒΗ:

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ RFP 298/16

(Αναγράφεται ο προϋπολογισµός κατασκευής του έργου της
κατηγορίας στην οποία συµµετέχει ο υποψήφιος.)
(Αναγράφεται η τελική αµοιβή µελέτης της κατηγορίας
στην οποία συµµετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό
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συµµετοχής του στην κατηγορία και η τελική
προκύπτουσα αµοιβή του.)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
(Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που
υποβάλλεται π.χ. Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική
απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------(Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσες µελέτες παρόµοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος.
Είναι δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωµένα στάδια εκπονουµένων συµβάσεων. )

(Τόπος – Ηµεροµηνία)
Σφραγίδα – Υπογραφή
Νοµίµου Εκπροσώπου

Σηµείωση:

Το υπόψη προσάρτηµα µπορεί να υποβληθεί και ως πίνακας µε
µορφή στηλών, των οποίων τα περιεχόµενα θα είναι ακριβώς τα ίδια
και χωρίς καµιά αλλοίωση από τα ζητούµενα στο παρόν υπόδειγµα.
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1.

Επώνυµο

:

2.

Όνοµα

:

3.

Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης

:

4.

Υπηκοότητα

:

5.

Οικογενειακή Κατάσταση

:

6.

Εκπαίδευση

:

Ί∆ΡΥΜΑ:
Ηµεροµηνία:
Από (µήνες/έτη)
(Μήνες/έτη)
Πτυχίο:
(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύµατα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο
πίνακας τροποποιείται κατάλληλα).

Γλώσσες: (Βαθµοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου 5 είναι το άριστα) :
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΛΟΓΟΣ
Ελληνικά

7.

ΓΡΑΠΤΟΣ
ΛΟΓΟΣ

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα).
8.

Μέλος επαγγελµατικών οργανισµών

:

9.
Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σηµερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισµό
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα, ελεύθερος επαγγελµατίας κλπ).

10.
Έτη επαγγελµατικής εµπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγµατικής επαγγελµατικής
εµπειρίας στο εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα των µελετών και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου).
11.
Κύρια προσόντα: (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόµου που
προκύπτουν από την µέχρι σήµερα επαγγελµατική και άλλη εµπειρία του).
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12.
Επαγγελµατική απασχόληση:
(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις µέχρι σήµερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες ξεκινώντας από την
σηµερινή θέση απασχόλησης σε σχέση πάντα µε το εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα των µελετών .
∆ίδονται στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραµονής σε κάθε διαφορετική Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή
ενδεχοµένως διαφορετική θέση, οι αρµοδιότητες και ευθύνες που είχε σε κάθε θέση).
Χρονική διάρκεια:
Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος)
Χώρα:
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας:
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία:
Αρµοδιότητες – ευθύνες:

Χρονική διάρκεια:
Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος)
Χώρα:
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας:
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία:
Αρµοδιότητες – ευθύνες:

13.

Εµπειρία σχετική µε την υπό ανάθεση µελέτη :

(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες µελέτες. Τίθεται ο ίδιος χρονικός περιορισµός που
αναγράφεται στο Υπόδειγµα 1του Προσαρτήµατος ΙΙ. Η εµπειρία αναφέρεται πάντα στο εξειδικευµένο
αντικείµενο του τοµέα των µελετών.

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Από (µήνας/έτος)
Έως (µήνας/έτος)

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΤόποςΗµεροµηνία
Υπογραφή
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2

Είδος Τεχνικού Εξοπλισµού

Γεωδαιτικός σταθµός ακρίβειας για τις
γωνίες 2΄΄ και για τις αποστάσεις
+2mm + 2ppm

Ηλεκτρονικός χωροβάτης ακρίβειας
+1mm/ χλµ

Σύστηµα GPS δύο συχνοτήτων και το
σχετικό λογισµικό
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1
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α/α
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Σφραγίδα – Υπογραφή
Νοµίµου Εκπροσώπου

(Τόπος – Ηµεροµηνία)

3

Ιδιοκτήτης
Τεχνικού
Εξοπλισµού
4

Αναλυτική Περιγραφή Τεχνικού
Εξοπλισµού

Αναγράφεται η ακρίβεια, ο Κατασκευαστής
και το Μοντέλο

Αναγράφεται η ακρίβεια, ο Κατασκευαστής
και το Μοντέλο

Αναγράφεται ο Κατασκευαστής και το
Μοντέλο

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο πίνακας
. Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής.)

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΙΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3
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Συνολική Αξία Σύµβασης

Απρόβλεπτα (15%)

16. Μελέτες Τοπογραφίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

(ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

232.528,06€

30.329,75€

202.198,31€

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ)
Προσφερόµενο
ΠΟΣΟΣΤΟ
Έκπτωσης %
(Αριθµητικώς)
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α:

Προσφερόµενο ΠΟΣΟΣΤΟ
Έκπτωσης επί τοις εκατό
(Ολογράφως)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ

ΕΝΤΥΠΟ
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης

……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού
των ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη της Αττικό Μετρό Α.Ε..
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη
1
2
3
4

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσηµείωση 3.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ RFP 298/16

Σελίδα 48 από 49

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΜΑ

17PROC005689121 2017-01-12

RFP-298/16

της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και οποιαδήποτε
διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων Ελληνικών
∆ικαστηρίων της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ RFP 298/16

Σελίδα 49 από 49

