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Β΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ΚεθΪιαην Α΄
Άξζξν 1
Άξζξν 2
Άξζξν 3
Άξζξν 4

Δηζαγσγά – ηνηρεέα ΑλαζΫηνληα ΦνξΫα
Παξαιαβά ηεπρψλ- Παξνρά δηεπθξηλέζεσλ
Τπνβνιά θαθΫινπ πξνζθνξΪο
ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ – Πξφζθιεζε ππνβνιάο
Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο – Γηαδηθαζέα θαηαθχξσζεο - Γηεπθξηλέζεηο
ππνβιεζΫλησλ εγγξΪθσλ – ΠξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο
Άξζξν 5 Μαηαέσζε Γηαδηθαζέαο
Άξζξν 6 χλαςε θαη ππνγξαθά ζχκβαζεο
Άξζξν 7 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο – εηξΪ ηζρχνο
Άξζξν 8 Γιψζζα Γηαδηθαζέαο
Άξζξν 9 ΔθαξκνζηΫα λνκνζεζέα
Άξζξν 10 Σεθκάξην απφ ηελ ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα – Γλψζε ζπλζεθψλ ηνπ
Έξγνπ
ΚεθΪιαην Β΄
Άξζξν 11 Αληηθεέκελν ηνπ Έξγνπ – Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ – Υξεκαηνδφηεζε Σξφπνο πιεξσκάο – Υνξάγεζε Πξνθαηαβνιάο – Καλνληζκφο Σηκψλ
ΜνλΪδαο ΝΫσλ Δξγαζηψλ - Πξνζεζκέα Οινθιάξσζεο ηνπ Έξγνπ
Άξζξν 12 Κξηηάξην αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο
Άξζξν 13 ΠξνζθνξΫο – Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ
Άξζξν 14 Ζκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο παξαιαβάο ησλ θαθΫισλ
πξνζθνξψλ
Άξζξν 15 Δγγχεζε ζπκκεηνράο
Άξζξν 16 Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο
Άξζξν 17 Γεληθνέ Όξνη – Έθδνζε εγγπεηηθψλ
ΚεθΪιαην Γ΄
Άξζξν 18
Άξζξν 19
Άξζξν 20
Άξζξν 21

Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ
ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθχξσζεο
Πεξηερφκελν ΦαθΫινπ ΠξνζθνξΪο
Κξηηάξηα Αμηνιφγεζεο Σερληθψλ Πξνζθνξψλ – Πξνζδηνξηζκφο
Αλαδφρνπ
Άξζξν 22 Έιεγρνο θαη Αμηνιφγεζε Σερληθψλ Πξνζθνξψλ
Άξζξν 23 Σξφπνο Βαζκνινγέαο Πξνζθνξψλ
Άξζξν 24 ΓεζκεπηηθΫο Απαηηάζεηο
ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΑ:
ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Α): ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α.1: Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ζηελ
ειιεληθά γιψζζα
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α.2: Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ζηελ αγγιηθά
γιψζζα
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αγγιηθά γιψζζα
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ΑΡΘΡΟ 1
1.1

ΔΗΑΓΧΓΖ– ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΝΣΑ ΦΟΡΔΑ
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (ζηε ζπλέρεηα αλαθεξφκελε σο ΑΜ) ηδξχζεθε κε ην
άξζξν πξψην ηνπ Νφκνπ 1955/91. θνπφο ηεο ΑΜ ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη κε ην
άξζξν 2 ηνπ Ν.1955/91, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν.
3202/03 θαη κε ηα άξζξα 121 θαη 145 ηνπ Ν. 4070/12 είλαη κεηαμχ άιισλ ε
κειέηε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ αζηηθνχ
ζηδεξνδξφκνπ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη γεληθά
ειεθηξηθψλ ζηδεξνδξφκσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη Ννκνχ Θεζζαινλίθεο (εθηφο
απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ ΟΔ), θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ ΣΡΑΜ ζε φιε ηελ
Δπηθξάηεηα.
Ζ ΑΜ, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ σο άλσ θαηαζηαηηθνχ ηεο ζθνπνχ, έρεη
πξνθεξχμεη δηεζλή Γηαγσληζκφ κε θιεηζηή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζε ηνπ Έξγνπ
κε αληηθείκελν ηελ εθπφλεζε ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο, ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο
(ΜΔ) θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο Α΄ «Άιζνο
Βεΐθνπ – Γνπδή» ηεο Γξακκήο 4 ηνπ Μεηξφ ηεο Αζήλαο (RFP-308/17). Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ Α‟ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε ΑΜ πξνρσξά ζηε δηελέξγεηα ηνπ
Β‟ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη απεπζχλεη ηελ παξνχζα ζηνπο ηξεηο (3)
Γηαγσληδφκελνπο, νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Β‟ ηάδην ηνπ
Γηαγσληζκνχ, θαιψληαο απηνχο λα ππνβάιινπλ ηελ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά ηνπο, φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη ζηα επφκελα άξζξα ηεο
παξνχζαο.

1.2

Ζ παξνχζα Πξφζθιεζε ζπκπιεξψλεη ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο, πνπ είρε δηαλεκεζεί θαηά ην Α΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη
θαζνξίδεη εηδηθφηεξα ηνπο φξνπο, ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ
Πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Αλαδφρνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε
αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ ησλ δχν πξναλαθεξνκέλσλ ηεπρψλ, ππεξηζρχνπλ
νη φξνη ηνπ παξφληνο ηεχρνπο.
εκεηψλεηαη φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ φια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο θαηά ην Α‟ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαζψο
θαη νη δειψζεηο πνπ απηνί έρνπλ θάλεη θαη νη δεζκεχζεηο πνπ απηνί έρνπλ
αλαιάβεη.

1.3

Ζ Πξφζθιεζε απηή ζα δηαλεκεζεί ζηνπο Γηαγσληδφκελνπο, ζπλνδεπφκελε απφ ηα
ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία πνπ κλεκνλεχνληαη παξαθάησ ζην άξζξν 2.
Δπίζεκε γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί είλαη ε
Διιεληθή. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ε Πξφζθιεζε απηή, ην
Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη κέξνο ησλ
ηερληθψλ ηεπρψλ ζα δνζνχλ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα.
Δπηζεκαίλεηαη φκσο, φηη ην επίζεκν θαη ππεξηζρχνλ θείκελν είλαη ην Διιεληθφ.

1.4

Αλαζέησλ Φνξέαο, Κχξηνο ηνπ Έξγνπ θαη Δξγνδφηεο ηεο χκβαζεο πνπ ζα
ζπλαθζεί είλαη ε ΑΜ.
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ΠξντζηακΫλε Αξρά είλαη ην Όξγαλν ηεο ΑΜ πνπ ζα επνπηεχεη ηελ θαηαζθεπή
ηνπ Έξγνπ θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη απφ ην Ν. 4412/2016.
Δπσλπκία
Σαρ. Γηεχζπλζε
Πφιε
Σαρ. Κψδηθαο
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Φαμ
Γεσγξαθηθή Πεξηνρή Φνξέα (Nuts)

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 191-193
Αζήλα
11525
Αηθ. αΐηε
210 6792473
210 6726126
EL 30

1.5

Ζ χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ
Γηαγσληδφκελνπ πνπ ζα αλαδεηρζεί Αλάδνρνο θαηά ην Β΄ ηάδην ηνπ
Γηαγσληζκνχ.

1.6

Οη Κσδηθνί CPV ηεο χκβαζεο είλαη:
45234111-7 «Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα αζηηθνχο ζηδεξνδξφκνπο»
45221242-0 «Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ζηδεξνδξνκηθέο ζήξαγγεο»
45248000-7 «Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πδξαπιηθψλ - κεραλνινγηθψλ
θαηαζθεπψλ»
45234115-5 «Δξγαζίεο ζεκαηνδφηεζεο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ»
34632300-9 «Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ»
34622100-4 «Δπηβαηηθά βαγφληα αζηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ»
Γεσγξαθηθή Πεξηνρή ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ν Ννκφο Αηηηθήο
κε Κσδηθφ (Nuts): EL 30.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΔΤΥΧΝ - ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ
2.1

Σα έγγξαθα θαη ηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηά ην Β΄ ηάδην είλαη ηα αθφινπζα:
1. Ζ Παξνχζα Πξφζθιεζε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο θαη ηα Σεχρε Γηεπθξηλίζεσλ
πνπ ηπρφλ εθδνζνχλ (Β΄ ηάδην)
2. Σν Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.) κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο
Ζ Έθζεζε Γεσηερληθήο Βάζεο Αλαθνξάο (Δ.Γ.Β.Α.)
Σν Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ
Οη Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο – Σφκνο Η
Οη Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο – Σφκνο ΗΗ (Δγρεηξίδην ρεδίαζεο θαη Κσδηθνπνίεζεο
Έξγσλ Μεηξφ)
8. Οη
Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ,
Δπηδφζεσλ,
Τιηθψλ
θαη
Δξγαζηψλ
Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ
3.
4.
5.
6.
7.
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9. Οη Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ
ηδεξνδξνκηθή Δπηδνκή
10. Οη Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ Έξγσλ Π.Μ.
11. Οη Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ & Δξγαζηψλ Έξγσλ Π.Μ.
12. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα
13. Σα Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία

θαη

Δξγαζηψλ

γηα

2.2

Ζ Πξφζθιεζε Β΄ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα
δνζνχλ ζηνπο Γηαγσληδφκελνπο απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., νδφο Λεσθ.
Μεζνγείσλ 191-193, 6νο φξνθνο, ηελ 6ε επηεκβξένπ 2018 εκΫξα ΠΫκπηε θαη
ψξα 12:00. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Γηαγσληζκφ παξέρνληαη απφ ηελ θα Αηθ.
αΐηε ζηα ηειέθσλα 210-6792351 – 210-6792473, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 9:00
έσο 15:00.

2.3

ηνπο Γηαγσληδφκελνπο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή
πξνζθνξψλ, λα δεηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ
Β΄ ηαδίνπ Γηαγσληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, ηπρφλ απνξίεο θαη εξσηήκαηα ζρεηηθά
κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ γεληθφηεξα
πξέπεη λα δηαηππσζνχλ γξαπηψο απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο θαη λα
πξσηνθνιιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο ΑΜ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 9ε
Ννεκβξένπ 2018 θαη ψξα 11:00. ηνλ ζρεηηθφ θάθειν ζα αλαγξάθεηαη:

Πξνο : ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193
115 25 Αζήλα ΔΛΛΑ
Τπφςε: θαο Αηθ. αΐηε
ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΟΤ Β΄ ΣΑΓΗΟΤ
ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
(RFP-308/17)

ΓΡΑΜΜΖ 4 -ΣΜΖΜΑ Α’, «ΑΛΟ ΒΔΨΚΟΤ – ΓΟΤΓΖ»

2.4

ε πεξίπησζε απνζηνιήο ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή
courier, δηεπθξηλίδεηαη φηη νη Γηαγσληδφκελνη θέξνπλ ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο
παξαιαβήο ηνπ απφ ηελ ΑΜ, δεδνκέλνπ φηη ν θάθεινο πξέπεη λα έρεη πεξηέιζεη
ζηελ ΑΜ κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ θαη φρη απιψο
λα έρεη ηαρπδξνκεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απηή.

2.5

Δθφζνλ δεηεζνχλ εγθαίξσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θιπ,
γηα ηνλ Γηαγσληζκφ, απηέο ζα παξέρνληαη απφ ηελ ΑΜ, κε ηελ έθδνζε ηνπ
ηεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ, ην νπνίν νη Γηαγσληδφκελνη ζα κπνξνχλ λα ην
παξαιάβνπλ απφ ηελ ΑΜ κε δηθή ηνπο επζχλε ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε πνπ
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αλαγξάθεηαη ζην άξζξν 2.2 ηεο παξνχζαο, ηελ 4ε Γεθεκβξένπ 2018 θαη ψξα
11:00.
2.6

ην Γηεπθξηληζηηθφ Σεχρνο είλαη, επίζεο, δπλαηφλ λα πεξηιεθζνχλ βειηηψζεηο,
ζπκπιεξψζεηο ή δηεπθξηλίζεηο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο πνπ ηπρφλ
πξνθχςεη φηη απαηηνχληαη. Οη δηεπθξηλίζεηο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Σεχρνπο
ζπκπιεξψλνπλ θαη ελζσκαηψλνληαη ζηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζεσξνχληαη
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.

2.7

Δπηζεκαίλεηαη φηη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο, απφςεηο θιπ, νη νπνίεο ελδέρεηαη
λα δνζνχλ ή λα δηαηππσζνχλ απφ νπνηνδήπνηε κέινο, ζηέιερνο ή ππάιιειν ηεο
ΑΜ, δελ δεζκεχνπλ ηελ ΑΜ. Οη Γηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε
ηνπο κφλν ηα πεξηερφκελα ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηνπ Σεχρνπο
Γηεπθξηλίζεσλ πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ ΑΜ θαη ηε ζρεηηθή επίζεκε αιιεινγξαθία.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΠΟΒΟΛΖ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
3.1

Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία, νη Γηαγσληδφκελνη ππνβάιινπλ
Φάθειν Πξνζθνξάο, θαηά ηξφπν ζχκθσλν κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο, κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο
Πξφζθιεζεο. Οη πεξηπηψζεηο απνθιεηζκνχ απφ ηε δηαδηθαζία επηζεκαέλνληαη
ξεηψο ζηε παξνχζα Πξφζθιεζε.
Απνθιείνληαη επίζεο νη Γηαγσληδφκελνη, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ξεηψο απφ
δηαηΪμεηο λφκνπ, αθφκα θη αλ δελ πεξηιακβάλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ παξνχζα.

3.2

Οη πξνζθνξέο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθειν), ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θέξεη ππνρξεσηηθά
ηελ παξαθάησ εηηθέηα:
ΔΝΦΡΑΓΗΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
(η επωνςμία- ηασςδπομική διεύθςνζη- ηηλέθωνο - fax ηος διαγωνιζόμενος και
ζε πεπίπηωζη ζύμππαξηρ ή Κοινοππαξίαρ, ηα ζηοισεία όλων ηων μελών ηηρ)
ΓΗΑ ΣΟ Β΄ ΣΑΓΗΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ:

ΓΡΑΜΜΖ 4 -ΣΜΖΜΑ Α’, «ΑΛΟ ΒΔΨΚΟΤ – ΓΟΤΓΖ»
(Κσδηθφο αλαθνξΪο RFP-308/17)
Πξνο : ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
Λεσθ. Μεζνγεησλ 191-193
11525 Αζάλα
Τπφςε : Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ
#ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ#
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Ο Φάθεινο Πξνζθνξάο ππνβάιιεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θξίλνπλ πξφζθνξν
νη Γηαγσληδφκελνη (είηε κε θαηάζεζή ηνπ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, είηε κε
απνζηνιή ηνπ κε ππεξεζία courier ή κε θαηάζεζή ηνπ ζην πξσηφθνιιν ηεο ΑΜ),
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν.
ε πεξίπησζε θαηάζεζήο ηνπ ζην πξσηφθνιιν ηεο ΑΜ, ν Φάθεινο
Πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ δηαβηβαζηηθή επηζηνιή, πξνθεηκέλνπ λα
πξσηνθνιιεζεί θαηά ηελ άθημή ηνπ.
3.3

Ο Φάθεινο Πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο», θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20.1,
β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»,
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20.2 θαη
γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα
αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ επέ πνηλά απνθιεηζκνχ), κε
ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20.3 ηεο
παξνχζαο.
Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 3.2 αλσηέξσ.

3.4

Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία
ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν είηε απφ εθπξφζσπν
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν θαζελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
έλσζε.

3.5

Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ζπλεδξηάζεη γηα ηελ παξαιαβή ησλ θαθέισλ
πξνζθνξψλ ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΑΜ, ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε πνπ
αλαγξάθεηαη ζην άξζξν 1.4 ηεο παξνχζαο, ζην ρψξν γηα ηνλ νπνίν ζα
ελεκεξσζνχλ νη Γηαγσληδφκελνη θαηά ηελ άθημή ηνπο ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο
ΑΜ. Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο
Δπηηξνπήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο.
Έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ, νη
Γηαγσληδφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, είηε
ζην Πξσηφθνιιν ηεο ΑΜ, ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζην
άξζξν 1.4 ηεο παξνχζαο, είηε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Οη θάθεινη
πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνληαη απφ ην Πξσηφθνιιν ηεο ΑΜ, ζα
παξαδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ακέζσο κεηά ηελ ψξα ιήμεο. Ζ
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ
ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο
δηαθνπή ιφγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο ΑΜ.
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Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε
πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ
γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο αθνινπζεί ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο πνπ
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4.2 ηεο παξνχζαο.
εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε νη Γηαγσληδφκελνη θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ
επζχλε ηεο έγθαηξεο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ πξνζθνξψλ ηνπο απφ ηελ ΑΜ,
κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαγξάθεηαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο.
Ζ ΑΜ δελ θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε άθημεο ησλ πξνζθνξψλ
κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο θαη δελ ζα παξαιάβεη θαθέινπο θ.ιπ.
έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, έζησ θαη αλ εηδνπνηεζεί
εγθαίξσο.
Δθπξφζεζκε ππνβνιά θαθΫινπ πξνζθνξΪο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρεη
σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ ε θαζπζηέξεζε απνδίδεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Οη εθπξφζεζκνη
θάθεινη ζπκκεηνρήο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
ΑΡΘΡΟ 4: ΦΑΔΗ Β΄ ΣΑΓΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ
–
ΠΡΟΚΛΖΖ
ΤΠΟΒΟΛΖ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ
ΤΠΟΒΛΖΘΔΝΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ – ΠΡΟΓΗΚΑΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ
4.1

ΓεληθΪ
Σν Β΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα δηεμαρζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πνπ
ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ. Ζ Δπηηξνπή ζα έρεη ηελ επζχλε
δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ κέρξη θαη
ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο Δηζήγεζεο ζην Γ.. ηεο ΑΜ γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ
Γηαγσληζκνχ ζηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπληνληζκνχ
ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο) ή ηε καηαίσζε
δηαδηθαζίαο θαη γεληθφηεξα λα αμηνινγεί θαη γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα πνπ ζα
αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
γλσκνδνηήζεσλ επί ζεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εμέηαζε ηπρφλ
πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ), έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

4.2

ΦΪζεηο Γηαγσληζκνχ
Ζ δηαδηθαζία ηνπ Β΄ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ ρσξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο δχν (2)
θάζεηο:

4.2.1

1ε ΦΪζε: Έιεγρνο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο θαη ησλ Σερληθψλ
Πξνζθνξψλ ησλ ΓηαγσληδνκΫλσλ.
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Σελ ίδηα κέξα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ πξνζθνξψλ, φπσο
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3.5, δηελεξγείηαη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο.
Ζ Δπηηξνπή, αθνχ ειέγμεη ην εκπξφζεζκν θαη ηππηθά παξαδεθηφ ησλ
πξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ, ζα πξνβεί ζε απνζθξάγηζε ησλ
(Τπν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη «Σερληθή Πξνζθνξά». ηε
ζπλέρεηα ζα ειέγμεη ηα ππνβιεζέληα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο γηα θάζε
Γηαγσληδφκελν.
Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή ζε θιεηζηΫο ζπλεδξηΪζεηο ηεο ζα πξνβεί ζηελ εμέηαζε
φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 22 ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.
ηελ 1ε θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ, απνθιείνληαη φζνη Γηαγσληδφκελνη δελ πιεξνχλ
ηηο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. Οη θάθεινη ησλ
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ παξακέλνπλ θιεηζηνί.
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ Τπνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη «Σερληθή
Πξνζθνξά» θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ,
ε Δπηηξνπή νξηζηηθνπνηεί ην Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ηεο 1εο Φάζεο, ζην νπνίν ζα
αλαγξάθεηαη πνίνη γίλνληαη απνδεθηνί ζηελ επφκελε θάζε, ηε βαζκνινγία πνπ
έιαβαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ηνπο πξνζθνξψλ θαζψο θαη πνίνη
αηηηνινγεκέλα απνθιείνληαη. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζχληαμεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο, επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο
ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά
ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν Γηαγσληδφκελνο
απνθιεέεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ
αξκφδην εηζαγγειέα. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ άξζξνπ 17 ηεο παξνχζαο
Πξφζθιεζεο.
Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη Πξαθηηθφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 1εο θάζεο ηνπ
Γηαγσληζκνχ, ηα νπνία εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ, ε νπνία
θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. Δπίζεο, ηνπο παξέρεηαη πξφζβαζε ζηα
ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ζηηο ππνβιεζείζεο ηερληθέο
πξνζθνξέο ησλ ινηπψλ πξνζθεξφλησλ, ζηα γξαθεία ηεο ΑΜ εληφο ηξηψλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ θνηλνπνηήζεθε ζε απηνχο επί απνδείμεη ε
σο άλσ απφθαζε.
Καηά ηεο σο άλσ απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ, ρσξνχλ πξνδηθαζηηθέο
πξνζθπγέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζνχλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ηα απνηειέζκαηα
ηεο 1εο θάζεο θαζίζηαληαη νξηζηηθά.
Οη Γηαγσληδφκελνη πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 1εο θάζεο ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 2ε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ
δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ.
Οη Γηαγσληδφκελνη ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο απνθιείνληαη απφ ηελ 2ε Φάζε,
κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 1εο Φάζεο, δηθαηνχληαη λα
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δεηήζνπλ ηελ επηζηξνθή ησλ Φαθέισλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ρσξίο απηνί λα
αλνηρηνχλ, εθφζνλ απηνί ππνβάινπλ ζρεηηθφ αίηεκα θαη δειψζνπλ κε Τπεχζπλε
Γήισζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο έλσζεο, φηη παξαηηνχληαη ηεο αζθήζεσο
νπνηνπδήπνηε κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά ηεο απφθαζεο απνθιεηζκνχ ηνπο απφ
ηε Β‟ Φάζε.

4.2.2

2ε ΦΪζε: ΑπνζθξΪγηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη πλνιηθά
Αμηνιφγεζε
Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 1εο Φάζεο, ε Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ πξνρσξεί ζηελ απνζθξάγηζε, κνλνγξαθή θαη αλαθνίλσζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε. Ζ αθξηβήο
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο Γηαγσληδφκελνπο
εγγξάθσο, κε πξφζθιεζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κε ηειενκνηνηππία (fax) πέληε
(5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ απνζθξάγηζε. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ κπνξεί λα παξαζηαζεί έλαο εθπξφζσπνο απφ θάζε
Γηαγσληδφκελν, λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε
ησλ (Τπν)θαθέισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή ζε θιεηζηή
ζπλεδξίαζή ηεο, ζα εμεηάζεη ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο κε ηνπο
φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Οη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο
φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλνληαη δεθηέο, ελψ απνξξίπηνληαη νη Οηθνλνκηθέο
Πξνζθνξέο, νη νπνίεο δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή εθαξκφδεη ζηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ
δεθηέο ηελ νξηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, γηα ηελ αλεχξεζε
ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο (άξζξν 23 ηεο
παξνχζαο) θαη ζπληάζζεη Πίλαθα Καηάηαμεο. Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε
ηα απνηειέζκαηα, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ
Γηαγσληδφκελν, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Καηάηαμεο ππέβαιε ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηφηεηαο – ηηκήο θαη ην ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζην Γ.. ηεο ΑΜ. Ζ Απφθαζε ηνπ
Γ.. ηεο ΑΜ έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ, θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηελ 2ε Φάζε.
Καηά ηεο σο άλσ απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ, ρσξνχλ πξνδηθαζηηθέο
πξνζθπγέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Αλ δελ ππΪξμνπλ πξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο επέ ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο
2εο ΦΪζεο ά κεηΪ ηελ εμΫηαζε απφ ην Γ.. ηεο ΑΜ ησλ ηπρφλ
πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ηελ απφξξηςε ηπρφλ ελδέθσλ κΫζσλ
πξνζσξηλάο δηθαζηηθάο πξνζηαζέαο,, ε ΑΜ θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν λα
θαηαζέζεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.3 ηεο
παξνχζαο.
ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, δειαδή πξνζθνξέο κε
ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία, ε ΑΜ ζα επηιέμεη γηα πξνζσξηλφ Αλάδνρν
ηνλ πξνζθέξνληα κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. ε
πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη σο πξνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε ΑΜ ζα επηιέμεη ηνλ
πξνζσξηλφ Αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ Γηαγσληδφκελσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο
ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
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Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ Γηαγσληδφκελσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο
πξνζθνξέο.
4.3

Πξφζθιεζε Τπνβνιάο Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο – Γηαδηθαζέα
Καηαθχξσζεο
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ν
πξνζσξηλφο Αλάδνρνο θαιείηαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ λα
ππνβάιιεη ζην πξσηφθνιιν ηεο ΑΜ κε Γηαβηβαζηηθή Δπηζηνιή ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 19, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε
«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο». Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη
πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη
εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε
απηφλ. Ζ ΑΜ κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ
πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη‟ αλψηαην φξην
γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία
πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην
πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ
λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ Α‟
ηαδίνπ, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ
ηεο ΑΜ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ επφκελν θαηά
ζεηξά θαηάηαμεο Γηαγσληδφκελν ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαη νχησ θαζεμήο
έσο φηνπ θαηαζηεί δπλαηή ε αλάζεζε.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη
ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Πξφζθιεζεο
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ Α‟ ηαδίνπ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γ.. ηεο
ΑΜ γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηε καηαίσζε
ηεο δηαδηθαζίαο.
Ζ ΑΜ είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 316 θαη 317 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ΑΜ θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε θάζε
πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν,
φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ
παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ ζηα γξαθεία ηεο ΑΜ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα
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πνπ θνηλνπνηήζεθε ζε απηνχο επί απνδείμεη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο.
Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ
ζηελ παξάγξαθν 4.5 ηεο παξνχζαο θαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ
θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξoζηαζίαο θαη ηηο
απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ηελ Βνπιή θαη ηελ
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ Ν. 4129/2013, ν
πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα φπνπ απαηηείηαη, ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 19 ηεο παξνχζαο θαη ζηα
άξζξα 10 θαη 11 ηεο Πξφζθιεζεο ηνπ Α΄ ηαδίνπ, κεηά απφ ζρεηηθή
πξφζθιεζε ηεο ΑΜ.
Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη εθφζνλ
δηαπηζησζεί φηη, δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ηα θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξληνο ηνπ Α΄ ηαδίνπ,
θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν.
4.4

Γηεπθξηλέζεηο ππνβιεζΫλησλ εγγξΪθσλ
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα
δηεπθξηλίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ Φαθέισλ Πξνζθνξάο
πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε ησλ επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 310 ηνπ Ν.4412/16.

4.5

ΠξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο
Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο ΑΜ δηέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/30.09.2010, η.Α΄).

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
5.1

Ζ ΑΜ κε απφθαζε ηνπ Γ.., κεηά απφ γλψκε ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ,
καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο, ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
α)
β)

5.2

εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξψλ είηε
ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή ιφγσ απνθιεηζκνχ φισλ ησλ
πξνζθεξφλησλ ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή
αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο

Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κπνξεί επίζεο, λα ιάβεη ρψξα κε απφθαζε
ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:
α)

Γηα παξάηππε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία
επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ.
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β)
γ)
δ)
ε)

Δάλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ
δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ ΑΜ.
Αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο δελ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Δάλ ε πξνζθνξά θξηζεί κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε.
Δάλ ιήμεη ε ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ θαη νη Γηαγσληδφκελνη δελ δερηνχλ λα ηηο
παξαηείλνπλ.

5.3

Δάλ δηαπηζησζνχλ ιάζε ή παξαιείςεηο ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο,
κπνξεί λα αθπξσζεί ελ κέξεη ε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη είηε λα
αλακνξθσζεί αλάινγα ην απνηέιεζκά ηνπ απφ ην Γ.. ηεο ΑΜ, είηε λα
απνθαζηζζεί απφ ην Γ.. ε επαλάιεςε ηνπ Γηαγσληζκνχ απφ ην ζεκείν πνπ
έγηλε ην ιάζνο ή ε παξάιεηςε.

5.4

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 317 ηνπ Ν.4412/16.

5.5

ε πεξέπησζε αθχξσζεο ά καηαέσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, φζνη εέραλ
ζπκκεηΪζρεη ζε απηφλ, δελ Ϋρνπλ δηθαέσκα απνδεκέσζεο γηα
νπνηνλδάπνηε ιφγν.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΝΑΦΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ
6.1

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο, ν
Αλάδνρνο θαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο είθνζη (20)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (ή θαη ελσξίηεξα αλ ζπκθσλεζεί απφ ακθφηεξα ηα κέξε)
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζήο ηνπ Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα
παξαηαζεί θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζρεηηθή απφθαζε
ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνο ηνχην νξγάλνπ ηεο.
Αλ ε πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο πεξάζεη άπξαθηε κε ππαηηηφηεηα ηνπ
αλαθεξπρζέληνο Αλαδφρνπ, ν νπνίνο, παξά ην γεγνλφο φηη ζα έρεη θιεζεί, δελ
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνχκελε
εγγχεζε ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο, θεξχζζεηαη
έθπησηνο ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο.
ηελ πεξίπησζε απηή ην Γ.. ηεο ΑΜ δχλαηαη λα αλαθεξχμεη Αλάδνρν ηνλ
Γηαγσληδφκελν ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έπεηαη ζηελ θαηάηαμε πνπ έρεη ζπληάμεη
ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Δάλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. Ζ ΑΜ
δηαηεξεέ ην δηθαέσκα κε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη καηαέσζεο
απηνχ (ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 ηεο παξνχζαο) ρσξέο απηφ λα ζπληζηΪ
ππνρξΫσζε νπνηνπδάπνηε εέδνπο απνδεκέσζεο πξνο νηνλδάπνηε
ελδηαθεξφκελν.
Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη, απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ, απφ ηνπο λφκηκνπο
εθπξνζψπνπο ησλ εηαηξεηψλ – κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ή απφ θνηλφ εθπξφζσπφ
ηνπο, εθφζνλ είλαη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην.
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν επηιεγείο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη:
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Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο.



Βεβαίσζε ηεο/ησλ αζθαιηζηηθήο/ψλ εηαηξείαο/ψλ γηα ηελ αζθαιηζηηθή
θάιπςε ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηεο .Τ,
ζπλνδεπφκελε απφ ηα ζρέδηα ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξσηφηππα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα ππνβιεζνχλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο .Τ, κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξψηεο
δφζεο ησλ αζθαιίζηξσλ.



πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη
ππνρξεσηηθΪ:
α) ε απνδνρή γηα ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο,
β) ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία, (ίδην κε απηφ ηεο
ππνβνιήο πξνζθνξάο),
γ) ε απφ θνηλνχ, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα αλάιεςε ηεο επζχλεο ησλ κειψλ
ηεο θνηλνπξαμίαο έλαληη ηεο ΑΜ γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθηέιεζε ηεο
χκβαζεο,
δ) ν νξηζκφο ηνπ θνηλνχ Δθπξνζψπνπ ηεο θνηλνπξαμίαο απέλαληη ζηελ ΑΜ
θαη ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ.

Ζ ζπκβνιαηνγξαθηθά πξΪμε ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμέαο ζα ζπλνδεχεηαη
απφ δειψζεηο απνδνράο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο απφ ηνλ εθπξφζσπν θαη απφ
ηνλ αλαπιεξσηά ηνπ. Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ
θαη νη δειψζεηο απνδνρήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο αίξεζε ή φξνπο θαη λα
εθηείλνληαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο.
ε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν επηιεγείο
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ ΑΜ ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Οθείιεη επίζεο λα πξνζθνκίζεη ηελ Τπεξγνιαβηθή
χκβαζε, ε νπνία ζα εγθξηζεί απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 165 ηνπ Ν. 4412/2016.
Πξνο απνθπγήλ θαζπζηεξήζεσλ, ζρέδηα ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ
ππνβάιινληαη πξνο έιεγρν ζηελ ΑΜ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 7: ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΔΚΣΔΛΔΖ – ΔΗΡΑ ΗΥΤΟ
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην Έξγν είλαη ηα
αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά
φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο:
1.

Σν Δξγνιαβηθφ πκθσλεηηθφ.

2.

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
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3.

Ζ παξνχζα Πξφζθιεζε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο θαη ην Σεχρνο
Γηεπθξηλήζεσλ, πνπ ηπρφλ ζα εθδνζεί (Β‟ ηάδην).

4.

Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.) κε ηα Προσαρτήματά ηεο.

5.

Ζ Έθζεζε Γεσηερληθήο Βάζεο Αλαθνξάο (Δ.Γ.Β.Α.).

6.

Σν Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ.

7.

Οη Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο – Σφκνο Η

8.

Οη Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο – Σφκνο ΗΗ (Δγρεηξίδην ρεδίαζεο θαη
Κσδηθνπνίεζεο Έξγσλ Μεηξφ)

9.

Οη Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη
Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ.

10.

Οη Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ γηα
ηδεξνδξνκηθή Δπηδνκή.

11.

Οη Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ Έξγσλ Π.Μ.

12.

Οη Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ Έξγσλ Π.Μ.

13.

Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα

14.

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.

15.

Σν Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ, φπσο ζα εγθξηζεί απφ ηελ
ΑΜ.

16.

Οη Μειέηεο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ.

17.

Ζ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ηα ηξία (3) Σεχρε
Γηεπθξηλήζεσλ ηνπ Α‟ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ.

18.

Οη δειψζεηο θαη ηα έγγξαθα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ θνξέσλ πνπ
αθνξνχλ ηελ επίθιεζε πφξσλ ηξίησλ.

19.

Σα Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία.

Δξγαζηψλ

ΑΡΘΡΟ 8 : ΓΛΧΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
8.1

Δπίζεκε γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί είλαη ε
ειιεληθή θαη ζ‟ απηήλ ζπληάζζνληαη ηα έγγξαθα.

8.2

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα
απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο
πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

8.3

ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο
Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (Α' 188). Σα αιινδαπά
έγγξαθα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη
ζπληαρζεί ην έγγξαθν. Γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ
έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν,
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ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.
2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν 1 παξ.2 ηνπ Ν.4250/2014.
8.4

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε– κε εηδηθφ
ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.

8.5

Ζ πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ ΑΜ, θαζψο θαη κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ,
ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ
κε ηελ ΑΜ, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ
Γηα ηελ αλάζεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή, ηδίσο νη
θαησηέξσ δηαηάμεηο:
α) νη δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ (άξζξα 222 έσο 338) ηνπ Ν.4412/16 θαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηα άξζξα 134 έσο 181 ηνπ Ν.4412/16,
β) νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη
γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
ΑΡΘΡΟ 10: ΣΔΚΜΖΡΗΟ ΑΠΟ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ – ΓΝΧΖ ΤΝΘΖΚΧΝ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
10.1

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην Γηαγσληζκφ απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν
Γηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ
θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη φηη, εάλ επηιεγεί, ζα αλαιάβεη ηελ
πιήξε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηεπρψλ ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ.

10.2

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην Γηαγσληζκφ, πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη ν
Γηαγσληδφκελνο έρεη κειεηήζεη θαη έρεη πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ
θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, έρεη επηζθεθζεί ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ηνπ
Έξγνπ θαη έρεη ειέγμεη θαη γλσξίδεη ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο
αλαθέξνληαη θαη ζην άξζξν 12 ηεο .Τ., νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο/εξγαζίεο γηα ηε κειέηε, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία
ηνπ Έξγνπ θαη φηη έρεη ιάβεη ππ‟ φςηλ ηνπ φια ηα ζηνηρεία απηά, θαζψο θαη ηηο
πηζαλέο απνθιίζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο, ζηε δηακφξθσζε ηεο Σερληθήο θαη
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ. Δηδηθφηεξα:

10.2.1

ηελ παξ.2.4 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή» παξέρνληαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηα ζεκεία ηδηαίηεξεο αλαθνξάο ηνπ Έξγνπ. ε ςεθηαθή κνξθή
παξέρνληαη ζηνπο Γηαγσληδφκελνπο θαηά ην παξφλ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ ηα
δηαζέζηκα γεσινγηθά θαη γεσηερληθά ζηνηρεία, ηα νπνία ρξεζηκνπνίεζε ε ΑΜ θαηά
ηελ εθπφλεζε ηεο Μειέηεο Γεκνπξάηεζεο (βιέπε Παξάξηεκα ηνπ ηεχρνπο
«Έθζεζε Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ – Πίλαθεο
Δπαλειεγκέλσλ απφ ηελ ΑΜ ηνηρείσλ» (4G00CW180A901A) ηεο Μειέηεο
Γεκνπξάηεζεο). Δπηζεκαίλεηαη φηη ν έιεγρνο, ε αμηνιφγεζε θαη ε ζπκπιήξσζε
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ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί απνθιεηζηηθή ππνρξέσζε θαη επζχλε ησλ
Γηαγσληδφκελσλ.
10.2.2

Πιένλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ΑΜ, νη Γηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα
δηελεξγήζνπλ κε δηθέο ηνπο δαπάλεο νηεζδήπνηε έξεπλεο θαη λα ζπιιέμνπλ ηα
νηαδήπνηε ζηνηρεία, ηα νπνία θαηά ηελ άπνςε ηνπο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
ζχληαμε ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο.

10.2.3

Οη Γηαγσληδφκελνη, έρνληαο ελεκεξσζεί θαη εξεπλήζεη ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο
(γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο, πδξνινγηθέο, γεσηερληθέο, αξραηνινγηθέο, αζηηθέο,
θπθινθνξηαθέο, πεξηβαιινληηθέο, ηνπνγξαθηθέο, θιηκαηνινγηθέο/κεηεσξνινγηθέο
θιπ), ζα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ζηελ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπο θαη ην
ελδερφκελν γηα ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο θαη απνθιίζεηο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απφ
ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην
Άξζξν 6.2 ηεο .Τ(Γειψζεηο Αλαθνξάο Δ.Γ.Β.Α)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΑΡΘΡΟ 11:

11.1

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ––
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ – ΥΟΡΖΓΖΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ
– ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΗΜΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΝΔΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ
ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε εθπφλεζε ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο, ηεο Μειέηεο
Δθαξκνγήο (ΜΔ), ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, ε πξνκήζεηα, ε
εγθαηάζηαζε, νη δνθηκέο θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ θαη
ζηδεξνδξνκηθνχ εμνπιηζκνχ, ε ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ, ε εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ε πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ηεο Γξακκήο 4 ηνπ Μεηξφ,
Σκήκα Α΄ «Άιζνο Βεΐθνπ – Γνπδή». Δπίζεο ζην έξγν πεξηιακβάλεηαη ε
πξνκήζεηα ηξνραίνπ πιηθνχ, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή Κέληξνπ Διέγρνπ
Λεηηνπξγίαο θαη θηηξίνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ζπξκψλ ζην Ακαμνζηάζην
επνιίσλ.
To ηκήκα A ηεο Γξακκήο 4, απφ ην Άιζνο Βεΐθνπ έσο ην Γνπδή, έρεη κήθνο
πεξίπνπ 13 ρικ θαη πεξηιακβάλεη 15 λένπο ζηαζκνχο. Δπίζεο, γηα ηελ ιεηηνπξγία
απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ζα απαηηεζεί ε πξνκήζεηα 20 λέσλ ζπξκψλ.

11.2

Ζ πξνβιεπφκελε δαπάλε ηνπ Έξγνπ κε Γ.Δ. & Ο.Δ., βάζεη ηεο νπνίαο ζα δνζεί
απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (Καη‟ Απνθνπή Σίκεκα)
αλέξρεηαη ζε έλα δηζεθαηνκκχξην ηξηαθφζηα δέθα ελληά εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο
νγδφληα κηα ρηιηάδεο θαη πεληαθφζηα επξψ (1.319.481.500 €), ρσξίο απξφβιεπηα,
αλαζεψξεζε, απνινγηζηηθά θαη ΦΠΑ.
Ζ ζπλνιηθή πξνβιεπφκελε δαπάλε ηνπ Έξγνπ αλαιχεηαη παξαθάησ:
(1)

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΟΤ κε Γ.Δ. & Ο.Δ. :

(2)

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ (9%) :

118.753.335

€

(3)

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΟΤ
κε ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ :

1.438.234.835

€

(4)

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ :

51.765.165

€

(5)

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΟΤ
κε ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ & ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ :

1.490.000.000

€

(6)

ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ :

20.000.000

€

(7)

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΟΤ ΥΧΡΗ
Φ.Π.Α.
(ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ) :

1.510.000.000

Φ.Π.Α. (24%) :

362.400.000

(8)
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(9) ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΟΤ κε Φ.Π.Α. :

1.872.400.000 €

Ζ πξνβιεπφκελε δαπάλε ηνπ Έξγνπ κε Γ.Δ. & Ο.Δ. είλαη δεζκεπηηθή θαη δελ
επηηξέπεηαη ζηνπο Γηαγσληδφκελνπο λα ηελ ππεξβνχλ.
Ζ ζπκβαηηθή δαπάλε Απξνβιέπησλ ζα πξνζδηνξηζζεί ζε πνζνζηφ 9% επί ηνπ
πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο.
Ζ ζπκβαηηθή δαπάλε Αλαζεψξεζεο ζα πξνθχςεη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο
ηεθκαξηήο έθπησζεο ζηελ πξνβιεπφκελε δαπάλε αλαζεψξεζεο [22.1.(4)].
Ζ ζπκβαηηθή δαπάλε Απνινγηζηηθψλ Δξγαζηψλ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ εθαξκνγή
ηεο ηεθκαξηήο έθπησζεο ζην Γ.Δ. & Ο.Δ. ηνπ Αλαδφρνπ.
11.3

Σα ζηνηρεία πνπ ζα απαξηίδνπλ ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, νη θξαηήζεηο θαη νη
ινηπέο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ηεο, ν ηξφπνο πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζρεηηθά
ζηνηρεία θαη φξνη, πεξηγξάθνληαη ζην ηεχρνο ηεο .Τ.

11.4

ηνλ Αλάδνρν ζα ρνξεγεζεί, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, έληνθε πξνθαηαβνιή χςνπο
10% επί ηνπ νιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
απξνβιέπησλ θαη ησλ απνινγηζηηθψλ ρσξίο αλαζεσξήζεηο θαη ΦΠΑ), ζχκθσλα
κε ην άξζξν 24.1 ηεο .Τ.

11.5

Ο θαλνληζκφο ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν
156 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ηα φζα εηδηθά αλαθέξνληαη ζηo άξζξν 7 ηεο .Τ.

11.6

Με βάζε ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/16 θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΑΜ ηα εμήο:
α. Έθπησζε ηεο ππφςε εξγνιαβίαο, γηα ηε ζχληαμε ηηκψλ κνλάδαο λέσλ
εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ θάζε εξγαζία ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ, ίζε κε ηελ
ηεθκαξηή έθπησζε.
β. ηαζεξφο ζπληειεζηήο «ζ», γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηηκψλ κνλάδαο
λέσλ εξγαζηψλ ίζνο κε 0,90:
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν ζηαζεξφο ζπληειεζηήο «ζ» εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά
θαη ζε νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο ηπρφλ πξνθχςνπλ απφ ηηο
αλάγθεο ηνπ Έξγνπ.
Χο ηεθκαξηή % έθπησζε ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ζηηο λέεο ηηκέο ηνπ
Έξγνπ, νξίδεηαη ην θιάζκα:

(Προβλεπόμενη Δαπάνη Έργου με ΓΕ & ΟΕ – ΚΑΣ Οηθνλνκηθήο Πξνζ. Αλαδφρνπ) x 100

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Προβλεπόμενη Δαπάνη Έργου με ΓΕ & ΟΕ

κε ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν.
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11.7

Όπνπ απαηηείηαη εθπφλεζε πξφζζεηεο κειέηεο ή ηξνπνπνίεζε κειέηεο, ε ακνηβή
ηεο κειέηεο απηήο ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Πξνεθηηκψκελσλ
Ακνηβψλ Μειεηψλ, ππνινγίδνληαο ηελ ηεθκαξηή έθπησζε ηεο εξγνιαβίαο, ρσξίο
ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Δ..&.Ο.Δ.

11.8

Οη ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο εξγαζηψλ επηηξέπεηαη λα κεησζνχλ θαη ε δαπάλε πνπ
εμνηθνλνκείηαη (επί έιαζζνλ δαπάλε) λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ
εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 156
παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/16.

11.9

Σν έξγν έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 2017 (ελάξηζκν
έξγν: 2017Δ06550000), σο έξγν πξνο έληαμε ζην ΔΠΑ 2014-2020 απφ ην
Δ.Π.-ΤΜΔΠΔΡΑΑ. Δπίζεο, πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί θαη απφ δαλεηαθέο
πηζηψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε ΑΜ δελ ζα πξνρσξήζεη ζε θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ
αλαθεξπρζέληα Αλάδνρν ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζε ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020.

11.10

Ζ Πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη ζε δχν ρηιηΪδεο ελληαθφζηεο
εέθνζη (2920) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε
χκβαζε. ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο δηαγσληδφκελνο πνπ ζην
ρξνλνδηάγξακκά ηνπ πξνηείλεη ελσξίηεξε εκεξνκελία ιήμεο ζηελ αλσηέξσ
πξνζεζκία, ηφηε ε πξνηεηλφκελε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ ζα
απνηειέζεη ηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ , ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22.3 ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο
Πξνζθνξψλ.

11.11

ην άξζξν 10.3 ηεο .Τ. πεξηιακβάλνληαη νη Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο ηνπ Έξγνπ.

ΑΡΘΡΟ 12:

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο.

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΡΟΦΟΡΔ – ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
13.1

Οη πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο
Πξφζθιεζεο.

13.2

Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, νχηε πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ.

13.3

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 13 κάλεο απφ ηελ
επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ΑΜ γηα
φζν ρξφλν θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Γηαγσληδφκελνο ν νπνίνο δελ ζπλαηλεί ζηελ παξάηαζε απνθιεέεηαη απφ ηνλ
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Γηαγσληζκφ. ΠξνζθνξΫο πνπ αλαθΫξνπλ εκεξνκελέα ιάμεο κηθξφηεξε ηεο
παξαπΪλσ αλαθεξφκελεο, ζα απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.
ΑΡΘΡΟ 14: ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΣΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΧΝ ΦΑΚΔΛΧΝ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ζηελ ΑΜ., ησλ θαθέισλ
πξνζθνξψλ, νξίδεηαη ε 10ε Γεθεκβξένπ 2018, εκΫξα ΓεπηΫξα θαη ψξα 11:00
π.κ.
Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο
(θαηά ην άξζξν 3.5).
ΑΡΘΡΟ 15 : ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
15.1

Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Β΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη
Γηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Δγγπεηηθή
Δπηζηνιή πκκεηνρήο χςνπο ηξηΪληα εθαηνκκπξέσλ δηαθνζέσλ ρηιηΪδσλ
επξψ (30.200.000 €), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηνπ εθηηκψκελνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Δίλαη δπλαηφλ λα εθδνζνχλ Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο, νη
νπνίεο ζα θαιχπηνπλ αζξνηζηηθά ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εγγχεζεο, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη νη Δγγπεηηθέο απηέο Δπηζηνιέο ζα εθδνζνχλ ε θάζε κία ππέξ
φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο θαη φρη ππέξ κεκνλσκέλσλ κειψλ μερσξηζηά.

15.2

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζα εθδνζεί πξνο φθεινο ηεο ΑΜ, κε
απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ θαη ζα είλαη ζχκθσλε κε ην
Τπφδεηγκα Α.1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (Α) ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε πνπ ε
θαηαηεζείζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηα
αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα θαιέζεη ηνλ Γηαγσληδφκελν λα
πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Α.1, εληφο
πξνζεζκίαο πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή. Οη Γηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζα
ζπκκνξθσζνχλ, απνθιεένληαη απφ ην Γηαγσληζκφ.

15.3

Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην
Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ γίλεηαη δεθηή. Ο Γηαγσληδφκελνο πνπ
δελ ζα ζπκκνξθσζεί απνθιεέεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ.

15.4

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30)
εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζην
άξζξν 13.3 ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο, ζα παξαηείλεηαη
αλάινγα θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο.
Γηαγσληδφκελνο ν νπνίνο δελ ζπλαηλεί ζηελ παξάηαζε απνθιείεηαη απφ ην
Γηαγσληζκφ.
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15.5

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη άηνθα ζηνλ αλαθεξπρζέληα
Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ηελ θαηάζεζε απφ απηφλ ηεο
απαηηνχκελεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο. Δπηπιένλ, ε Δγγπεηηθή
Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, θαηφπηλ
εγγξάθνπ αηηήκαηφο ηνπο, κεηά:
(α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο
ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο
θαηαθχξσζεο θαη
(β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ησλ ελδίθσλ κέζσλ
πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη
(γ) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ
πλέδξην.
Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο
επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο
ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή, έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε
πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ ή έρεη γίλεη παξαίηεζε απφ απηά.

15.6

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηαπέπηεη φηαλ ν αλαθεξπρζείο
Αλάδνρνο παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ή αλ θαη έρεη πξνζθιεζεί,
δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο εληφο ηεο
πξνζεζκίαο πνπ ζα νξίζεη ε ΑΜ ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε
θαιήο εθηέιεζεο ή/ θαη ηα ινηπά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έγγξαθα ή
δελ ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 20 ηεο παξνχζαο.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
16.1

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν επηιεγείο Αλάδνρνο νθείιεη,
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απηήο, λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή
Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, έζε πξνο ην 5% ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο,
ρσξέο ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε
παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 337 λ. 4412/2016, ε
νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε
ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ρσξίο
ΦΠΑ.
Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πνπ ζα εθδψζεη ν Αλάδνρνο ζα είλαη
ππνρξεσηηθά ζχκθσλε κε ην Τπφδεηγκα Β.1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (Β) ηεο
παξνχζαο.
Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο εγγπάηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη ρσξίο
θακία δηάθξηζε ηελ νθεηιφκελε, πιήξε, άξηηα θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ
πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ κε πηζηή ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ, πξνδηαγξαθψλ,
φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο χκβαζεο. Ζ αλσηέξσ Δγγχεζε θαιχπηεη θάζε
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απαίηεζε ηεο ΑΜ έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ, είηε γηα παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ
ηεο χκβαζεο, είηε γηα κε πξνζήθνπζα πξαγκάησζή ηεο, είηε, γηα απαίηεζε ηεο
ΑΜ απφ ηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, είηε γηα θαηαβνιή
απνδεκίσζεο. Ζ Δγγχεζε φκσο απηή δελ εμαληιεί ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα
απνδεκίσζε ηεο ΑΜ ζε πεξίπησζε πνπ απηή ππνζηεί δεκία κεγαιχηεξε ηνπ
πνζνχ ηεο Δγγχεζεο.
Ζ ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε έγγξαθε
δήισζή ηεο ζηελ Δθδφηξηα Σξάπεδα ηελ Καηάπησζε Όινπ ή Μέξνπο ηνπ Πνζνχ
ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεψλ ηεο
θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη πνπ
νθείινληαη ζηε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΑΜ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε
ηεο έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ έλζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ
αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο.
16.2

Οη κεηψζεηο θαη ε επηζηξνθή ησλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ Καιήο Δθηέιεζεο
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο .Τ.

ΑΡΘΡΟ 17 : ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΚΓΟΖ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ
Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα
ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β` θαη γ` ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4364/2016, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
(Δ.Ο.Υ.) ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη έρνπλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα
εθδίδνληαη απφ ην ΣΜΔΓΔ ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε
ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ απφ έλα ή
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο
ησλ.
Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα
ζπλεκκέλα Τπνδείγκαηα.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε έθδνζή ηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα γηαηί ην εθδνηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα δελ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα,
απηέο ζα εθδίδνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα
Τπνδείγκαηα θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά.
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Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα είλαη ξεηέο, αλέθθιεηεο, άλεπ φξσλ θαη ζα είλαη
εηζπξαθηέεο θαη πιεξσηέεο ζηελ Διιάδα, κε ηελ πξψηε απαίηεζε ηεο ΑΜ θαη
νπνηαδήπνηε δηαθνξά επ‟ απηψλ ζα ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία
ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθφ δίθαην.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα γίλεη έιεγρνο απφ ηελ ΑΜ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ησλ
Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, κε απνζηνιή ζρεηηθήο επηζηνιήο πξνο ηα εθδνηηθά
πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπλ εγγξάθσο ηελ εγθπξφηεηα
ησλ ζρεηηθψλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ έιεγρν απηφ
πξνθχςεη θαηάζεζε άθπξεο, ςεπδνχο ή πιαζηήο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο
πκκεηνρήο, ν Γηαγσληδφκελνο ζα απνθιεέεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ θαη ζα
ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα. Ο ίδηνο έιεγρνο ζα
γίλεη θαη κε ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ
πξνθχςεη ε θαηάζεζε άθπξεο, ςεπδνχο ή πιαζηήο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ν
Αλάδνρνο ζα θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο.
Όιεο νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εθδίδνληαη θαη ηεξνχληαη πξνο φθεινο ηεο ΑΜ, κε
απνθιεηζηηθή επηβάξπλζε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.

ει. 25 απφ 77

18PROC003652703 2018-09-06
ΓΡΑΜΜΖ 4 – ΣΜΖΜΑ Α΄,
«ΑΛΟ ΒΔΨΚΟΤ - ΓΟΤΓΖ»

RFP-308/17

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Β΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΑΡΘΡΟ 18: ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
H ΑΜ πξνρσξά ζηε δηελέξγεηα ηνπ Β‟ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη απεπζχλεη
ηελ παξνχζα ζηνπο ηξεηο (3) Γηαγσληδφκελνπο, «ΣΔΡΝΑ ΑΔ- VINCI
CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS - SIEMENS AG», «J&P ΑΒΑΞ ΑΔGHELLA SpA –ALSTOM TRANSPORT S.A.» θαη «ΑΚΣΧΡ ΑΣΔ – ANSALDO
STP S.p.A – HITACHI RAIL ITALY SpA», νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ
ζην Β‟ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαιψληαο απηνχο λα ππνβάιινπλ ηελ Σερληθή θαη
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπο, φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη ζηα άξζξα ηεο
παξνχζαο.
ΑΡΘΡΟ 19: ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
19. 1

ΓηθαηνινγεηηθΪ (ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα)
ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο –
Απνδεηθηηθά κέζα, ηα νπνία ζα θιεζεί λα ππνβάιεη ν πξνζσξηλφο Αλάδνρνο,
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ.
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα
δεηεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά,
φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο, δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο
ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία
έθδνζεο εληφο ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. Οη Τπεχζπλεο
Γειψζεηο ή/θαη νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα
αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ηνπ
(1) κελφο πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο
παξνχζαο Πξφζθιεζεο.

19.2

Οη Γηαγσληδφκελνη ππέβαιαλ ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ),
ζην Α‟ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε, φηη δελ βξίζθνληαη
ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο ηνπ Α΄ ηαδίνπ.
Σα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΔΔΔ,
θαη αθνξνχλ ζηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ Α΄ ηαδίνπ, ζα απαηηεζεί λα
ππνβιεζνχλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Σα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ησλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ
επηινγήο ησλ άξζξσλ 10 θαη 11 ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ
Α΄ ηαδίνπ, ππνβιήζεθαλ θαη ειέγρζεθαλ θαηά ην Α΄ ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ.
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19.3

ΓηθαηνινγεηηθΪ κε ζπλδξνκάο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε Ϊξζξν 9
ηεο Πξφζθιεζεο Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο ηνπ Α΄ ηαδένπ
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηεο
Πξφζθιεζεο Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο ηνπ Α΄ ηαδένπ, ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο πξνζθνκίδεη αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) γηα ηελ παξΪγξαθν 9.1 ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηεο Πξφζθιεζεο Δθδάισζεο
ΔλδηαθΫξνληνο ηνπ Α΄ ηαδένπ: απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή,
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε
πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ησλ
ηειεπηαίσλ δχν εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9.
β) γηα ηελ παξΪγξαθν 9.2 ηνπ Ϊξζξνπ 9: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ
εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ
θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.
Γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ
Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη είλαη:


θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ (αξκφδηα Γ.Ο.Τ) γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη γηα ηηο
θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ είλαη ζε
εμέιημε. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε
δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ
Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα ππνβάιινπλ
ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ.



αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ
θνξέα. Ζ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα α) σο λνκηθφ
πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, β)
γηα έξγα πνπ εθηειεί κφλνο ηνπ ή ζε θνηλνπξαμία θαζψο θαη γ) γηα ηα
ζηειέρε ηνπ πνπ έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΔΦΚΑ. Οη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ
απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο ΔΦΚΑ) γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο. Γελ γίλνληαη απνδεθηά σο απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο
εηαηξίαο, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ηα ζηειέρε πνπ ζηειερψλνπλ
ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο πνπ
δελ ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε
πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ππάξρεη
ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ
απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ
απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
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γ) γηα ηελ πεξέπησζε 9.3.2 ηεο παξαγξΪθνπ 9.3 ηνπ Ϊξζξνπ 9:
πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο. Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή
εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε,
παχζε εξγαζηψλ, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη δελ
έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην
πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ
έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΖ. ή ηηο Πεξηθεξεηαθέο
Δλφηεηεο γηα ηηο Α.Δ. ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο σο θάζε θνξά
ηζρχνπλ.
δ) Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ)
αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 θαη 3.2 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Πξφζθιεζεο ηνπ Α΄
ηαδίνπ, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ
ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
ηελ πεξίπησζε απηή νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ επίζεκε δήισζε
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ ή φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 θαη 3.2 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Πξφζθιεζεο ηνπ
Α΄ ηαδίνπ.
Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα
ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξέπηεηαη.
ε) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο 9.3.1 θαη 9.3.3 Ϋσο 9.3.9 ηεο παξαγξΪθνπ 9.3 ηνπ
Ϊξζξνπ 9, ππνβάιιεηαη ζηελ Διιάδα έλνξθε βεβαίσζε φηη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δελ ππφθεηηαη ζε θακία ησλ πξναλαθεξφκελσλ πεξηπηψζεσλ ή ζηα
θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, επηθαηξνπνηεκέλε
ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ
θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ
πξνζθέξνληνο φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη
απνθιεηζκνχ.
ζη) Δηδηθά γηα ηελ πεξέπησζε 9.3.9 ηεο παξαγξΪθνπ 9.3 ηνπ Ϊξζξνπ 9, γηα ηηο
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ.
ππνβάιινληαη πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχκελα απφ ηα αξκφδηα επηκειεηήξηα θαη
θνξείο (ΣΔΔ, ΓΔΧΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ) απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ηα πξφζσπα
κε βεβαίσζε ηνπ Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, δελ
έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.
δ) ΓηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξ. 9.3.11 ηνπ Άξζξνπ 9 ηεο Πξφζθιεζεο
Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο ηνπ Α΄ ηαδένπ
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ
9.3.11 ηνπ άξζξνπ 9 (εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ) ππνβάιινληαη:
α) Οη επηρεηξάζεηο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ., πξνζθνκίδνπλ
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ηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ
αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη
θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα (30)
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Ζ απαίηεζε
γηα ηελ ππνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο
είλαη νλνκαζηηθέο, θαιχπηεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ.
β) Οη αιινδαπΫο αλψλπκεο εηαηξέεο, εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο
ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, πξνζθνκίδνπλ :
αα)

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο.

ββ)

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε
κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν
κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.

γγ)

Κάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε
κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο
ηειεπηαίεο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο.

γ) Οη αιινδαπΫο επηρεηξάζεηο, πνπ δελ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο
ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιινπλ :
αα)

Βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ
αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά
πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ θνξέα.

ββ)

Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε
ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ.

γγ)

Αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε
κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη
κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία.

δδ)

Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία
αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. Ζ
ΑΜ. δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη
σζηφζν λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο
κεηφρσλ θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή, ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ
ηελ παξνχζα δηαδηθαζία.

κεηφρσλ

πνπ

θαηέρνπλ

ε) Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 9.3.10 ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηεο Πξφζθιεζεο
Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο ηνπ Α΄ ηαδένπ, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε
βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4412/2016.
Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε
δήισζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο
20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ
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λ. 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005» .
19.4

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. εθφζνλ
πξνζθνκίδνπλ «Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ» ελ ηζρχ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ αθνινχζσλ δηθαηνινγεηηθψλ:
- απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 19.3(α) ηεο παξνχζαο γηα ηνλ
Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν. Γηα ηα ινηπά κέιε ηνπ Γ.. ηεο
εηαηξείαο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απηνηειψο απφζπαζκα πνηληθνχ
κεηξψνπ, θαζφζνλ ηα πξφζσπα απηά δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ
Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ,
- θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ άξζξνπ 19.3(β) ηεο
παξνχζαο,
- ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαη ην ΓΔΜΖ ηνπ άξζξνπ
19.3(γ) ηεο παξνχζαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη θαιχπηνληαη πιήξσο
(φιεο νη πξνβιεπφκελεο πεξηπηψζεηο ) απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ,
- ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην φζνλ αθνξά ην ιφγν
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 9.3.9 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Πξφζθιεζεο
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ Α΄ ηαδίνπ,
- ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ
κεηνρψλ ηνπ άξζξνπ 19.3(δ).
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά έρεη ιήμεη,
πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ ελ ηζρχ. Δθφζνλ ζηελ Δλεκεξφηεηα
Πηπρίνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ηα ζηειέρε ηνπ πηπρίνπ ηνπ πξνζθέξνληα είλαη
αζθαιηζηηθψο ελήκεξα ζηνλ ΔΦΚΑ (πξψελ ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ), ν πξνζθέξσλ
πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηεο ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα
ηα ζηειέρε απηά.

19.5

ΓηθαηνινγεηηθΪ ζρεηηθΪ κε ηνλ Ϋιεγρν λνκηκνπνέεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ.
Τπνβάιινληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε λφκηκε
ζχζηαζε ηνπ θνξέα θαη ε εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ απηνχ.
Δηδηθφηεξα γηα ηηο ειιεληθέο Α.Δ:
1. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ.
2. Πξαθηηθφ ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα ηνπ Γ..
3. Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο
εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ε ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ ησλ ππφ ζηνηρεία 1
θαη 2 πξάμεσλ γελλήζεθε κέρξη θαη ηελ 31.12.2014, ζα πξέπεη λα
πξνζθνκηζηνχλ επηπιένλ θαη ηα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ησλ πξάμεσλ απηψλ
(άξζξν 2 Ν.4250/2014, ΦΔΚ 74/Α‟/26-3-2014).
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο θνξέα ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο
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ηνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.
ΑΡΘΡΟ 20: ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θάθεινο πξνζθνξάο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη,
απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα:

επέ πνηλά

1)

μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο»

2)

μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν
νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
i. μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν Α κε ηελ έλδεημε «Γηαρείξηζε Έξγνπ»
ii. μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν Β κε ηελ έλδεημε «Σερληθή
Πξνζέγγηζε»
iii. μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν Γ κε ηελ έλδεημε «Γηαρείξηζε
Δπηθηλδπλφηεηαο»
μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν Γ κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά»,

3)

ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ.
20.1

Ο θΪθεινο «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» ζα πεξηιακβάλεη:

20.1.1

1)

Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Β‟ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ,

2) Σελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην Β‟ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ,
3) Τπεχζπλε Γήισζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κέρξη θαη ηε ζχληαμε
ηεο ππφςε δήισζεο:
α.

Γελ επήιζε κεηαβνιή ζηε ζχλζεζε ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο, ζηα
πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο, ζηελ πξνζδηνξηζκέλε ελαζρφιεζή ηνπο κε
ην Έξγν θάζε κέινπο ηεο, ζηελ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαζψο θαη ηελ
θχξηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο, πνπ
ζπλδέεηαη κε ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ην Έξγν, φπσο απηά
ππνβιήζεθαλ
ζχκθσλα
κε
ηελ
Πξφζθιεζε
Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο ηνπ Α‟ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ.

β.

Γελ ππάξρεη ρεηξνηέξεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κέινπο ηεο
Κνηλνπξαμίαο, πνπ νδεγεί ζηε κε επάξθεηά ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (Α‟ ηάδην).

γ.

Οη απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 11 ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο (Α΄ ηάδην Γηαγσληζκνχ) πιεξνχληαη θαη θαηά ηελ
εκέξα ζχληαμεο ηεο ππφςε δήισζεο.
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Ζ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ζα ππνβιεζεί μερσξηζηά απφ θάζε εηαηξεία-κέινο
ηεο Κνηλνπξαμίαο.
20.1.2

ε
πεξέπησζε
κεηαβνιψλ
ησλ
λνκηκνπνηεηηθψλ
ζηνηρεέσλ
(εθπξνζψπεζε, κΫιε Γ.., θαηαζηαηηθΪ θιπ) ά ησλ κειψλ ηεο Μειεηεηηθάο
ΟκΪδαο πνπ ππνβιάζεθαλ ζην Α’ ηΪδην ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηΪ ην
ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ ηελ ππνβνιά ηνπο κΫρξη ηελ ππνβνιά ηεο
πξνζθνξΪο, ζα πξΫπεη λα ππνβιεζνχλ ηα αληέζηνηρα λΫα ζηνηρεέα, ηφζν
γηα ηα κΫιε ηεο Κνηλνπξαμέαο φζν θαη γηα ηα κΫιε ηεο Μειεηεηηθάο ΟκΪδαο.
ε πεξέπησζε αιιαγάο κειψλ ηεο κειεηεηηθάο νκΪδαο αλ ηα λΫα κΫιε δελ
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Α΄ ηαδένπ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ν
Γηαγσληδφκελνο απνθιεέεηαη.

20.1.3

Όπνπ ζηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ αλαθέξεηαη ε ππνβνιή δήισζεο ή ππεχζπλεο
δήισζεο, σο ηέηνηα λνείηαη γηα κελ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ε «Τπεχζπλε
Γήισζε ηνπ Ν.1599/86» ρσξίο ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο εληφο ηνπ
(1) κελφο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο
παξνχζαο Πξφζθιεζεο, γηα δε ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, δήισζε επί
εγγξάθνπ αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο, σο ηέηνηα δε λνείηαη έλνξθε βεβαίσζε,
ή φπνπ δελ ππάξρεη πξφβιεςε έλνξθεο βεβαίσζεο, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ θνξέα ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα ππεχζπλε δήισζε δελ πιεξνί ηνπο
πξναλαθεξφκελνπο φξνπο ν Γηαγσληδφκελνο απνθιεέεηαη ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ.2690/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ λ.4250/2014, πιελ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο,
πνπ ζα ππνβιεζεί κφλν ζε πξσηφηππν.

20.2

Ο θάθεινο «Σερληθά ΠξνζθνξΪ» ζα πεξηιακβάλεη:
i. μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν Α κε ηελ έλδεημε «Γηαρείξηζε Έξγνπ»
ii. μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν Β κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζέγγηζε»
iii. μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν Γ κε ηελ έλδεημε «Γηαρείξηζε
Δπηθηλδπλφηεηαο»

20.2.1

ΦΪθεινο Α «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΈΡΓΟΤ»
Θα πεξηγξάθεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ ζηε δηάζεζε θαη δηαρείξηζε
ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηε
δηαρείξηζε ησλ κειεηψλ θαη ηεο θαηαζθεπήο, ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο
πιεξνθνξηψλ, ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνπο ειέγρνπο ηνπ έξγνπ, ζηνπο
παξαθάησ ππνθαθέινπο:
 ΤπνθΪθεινο Α1: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάινπλ:
1.

Σν Οξγαλσηηθφ ρήκα κε ην νπνίν πξνηείλνπλ λα εθηειέζνπλ ην Έξγν
ππφ κνξθή πίλαθα, φπνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα, ε δνκή, ηα
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επίπεδα δηαρείξηζεο θαη νη ζρέζεηο αλαθνξάο γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο
δηαρείξηζεο, κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ.
2.

Αηηηνινγηθή έθζεζε νξγαλνγξάκκαηνο, ζηελ νπνία ζα αλαιχεηαη ην
ζθεπηηθφ ζρεδηαζκνχ ηνπ Οξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο θαη ζα πεξηγξάθεηαη ν
ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, κε εθηίκεζε θαη
ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηειερψλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ αλά ηνκέα
δξαζηεξηφηεηαο. ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 14 θαη 15
ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.

 ΤπνθΪθεινο Α2: ΥΔΓΗΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Σν ρέδην Τινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ (ΤΔ) / Project Implementaion Plan (PIP) ζα
πεξηγξάθεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ γηα ηε δηάζεζε θαη δηαρείξηζε
πξνζσπηθνχ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ εηδηθά γηα απηφ ην Έξγν, ψζηε λα
απεηθνλίδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη΄ειάρηζηνλ ζηα αθφινπζα:












Γηάζεζε θαη θηλεηνπνίεζε νκάδαο Γηεχζπλζεο, ηθαλήο λα επηηχρεη ηνπο
ζηφρνπο ηνπ Έξγνπ.
Γηαρείξηζε ησλ Μειεηψλ ηνπ Έξγνπ κε θαηάιιειε ζχλζεζε/ζηειέρσζε
Μειεηεηηθήο νκάδαο, έγθαηξε θηλεηνπνίεζή ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξνληθφ
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Έξγνπ θαη δηαδηθαζίεο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ησλ
Μειεηψλ ηνπ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε νκαιή ξνή ειέγρνπ
θαη εγθξίζεψο ηνπο απφ ηελ ΑΜ θαη ηξίηνπο.
πληνληζκφ θαη έιεγρν ησλ ππεξγνιάβσλ, πξνκεζεπηψλ, ζπκβνχισλ θαη
ινηπψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, πνπ παξέρνπλ ζην Έξγν δηάθνξεο ππεξεζίεο
πξνκεζεηψλ, κειέηεο θαη θαηαζθεπήο, γηα ηε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο
ζπλεξγαζίαο ζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ.
πληνληζκφ θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ Μειέηεο θαη
Καηαζθεπήο.
Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο Έξγνπ.
Γηαζθάιηζε Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο.
Γηαζθάιηζε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο.
πκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο κε ην Έξγν πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο.
Πξφβιεςε, αληηκεηψπηζε θαη κεηξηαζκφο επηπηψζεσλ απφ ηηο εξγαζίεο
θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ ζε ηδηνθηεζίεο, ζηνλ δεκφζην ρψξν θαη ζην θνηλφ
γεληθφηεξα.

 ΤπνθΪθεινο

Α3:

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΒΜ – ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΒΜ

Ο Γηαγσληδφκελνο ζα ππνβάιεη πξνζχκθσλν ή κλεκφλην ζπλεξγαζίαο (ρσξίο
ηηκέο) κε ηνπο πξνκεζεπηέο/θαηαζθεπαζηέο/ππεξγνιάβνπο κε ηνπο νπνίνπο
πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί εθφζνλ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο, ζην νπνίν ζα
πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα
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δηαζθαιηζζεί ε έγθαηξε πξνζθφκηζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ
κεραλεκάησλ/εμνπιηζκνχ πνπ απαηηεί κεγάιν ρξφλν παξάδνζεο, ζχκθσλα κε
ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο Πξνζθνξάο ηνπ.
Σα πξνεγνχκελα έρνπλ ζηφρν λα εμαζθαιίζνπλ ηε δπλαηφηεηα έγθαηξεο έλαξμεο
θαη εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη δελ απνηεινχλ δέζκεπζε γηα ζπγθεθξηκέλν
κεράλεκα ή εξγνζηάζην θαηαζθεπήο νχηε γηα ηελ ΑΜ νχηε γηα ηνλ Αλάδνρν.
1.

Μεραλάκαηα ΣΒΜ
α) Πξνκήζεηα
θαη‟
ειάρηζηνλ
δχν
(2)
θαηλνχξγησλ
(κε
ρξεζηκνπνηεκΫλσλ) κεραλεκάησλ δηάλνημεο ζεξάγγσλ ηχπνπ
Δδαθηθνχ Πνιθνχ (EPB-TBM) ή Μπεληνληηηθνχ Πνιθνχ (Slurry-TBM) ή
κεηθηνχ ηχπνπ, ζρεδηαζκέλα θαη εμνπιηζκέλα ζχκθσλα κε ηελ πιΫνλ
ζχγρξνλε ηερλνινγέα (state of the art) ζε πιήξε ζπκθσλία κε φιεο
ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 02321 ΔΚΚΑΦΖ ΖΡΑΓΓΧΝ ΜΔ ΣΒΜ ηνπ
ηεχρνπο ΠΤΔΔΠΜ,
β) ηελ αλακελφκελε εκεξνκελία παξάδνζεο ζην εξγνηάμην γηα θάζε
θαηλνχξγην κεράλεκα, ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ, ζπζηήκαηνο
απνθνκηδήο πξντφλησλ, νρεκάησλ/βαγνλέησλ ππνζηήξημεο ΣΒΜ θιπ,
γ) φιεο ηηο αλακελφκελεο εκεξνκελίεο θαηαζθεπήο ή πξνθαηαζθεπήο
πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ,

2.

ΠξνθαηαζθεπαζκΫλα ζηνηρεέα ζθπξνδΫκαηνο κφληκεο επΫλδπζεο
ζάξαγγαο ΣΒΜ
πλεξγαζία κε εξγνζηάζην παξαγσγήο (ρξφλνη παξαγγειίαο, πξνζθφκηζεο,
παξάδνζεο θιπ) ή πξφζεζε ιεηηνπξγίαο ηδηφθηεηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ
(εμαζθάιηζε γεο, ρψξνο εγθαηάζηαζεο, αδεηνδνηήζεηο θιπ).

 ΤπνθΪθεινο Α4: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ
Ο Αλάδνρνο ζα ζπκκνξθσζεί ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο πξνβιεπφκελα ζηηο
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Σφκνο Η (Άξζξν
GS0200, GS0900, GS1600,
GS1650, θιπ) ηεο ΑΜ, θαζψο θαη πξνο ηα πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη απφ ην
χζηεκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ηεο ΑΜ.
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάινπλ ρέδην Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ, ζην νπνίν
ζα πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα δηαρεηξίδνληαη ηε δεκηνπξγία,
ζπιινγή, απνζήθεπζε, αλαδήηεζε θαη δηαλνκή πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.
Σν ρέδην Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ζα:
1. πεξηιακβάλεη ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο
πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη ζηελ
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πιεξνθνξίεο έγθαηξα θαη θαηά ηξφπν ειεγρφκελν,
απνηειεζκαηηθφ, δηαθαλή, θαη ειέγμηκν,
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2. πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο ξνέο εξγαζίαο, ηα
κεηαδεδνκέλα (metadata), ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη θαηάζηαζεο πνπ
αθνινπζνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν,
3. είλαη ζπκβαηφ κε ηα Πξφηππα, Μεζφδνπο, Γηαδηθαζίεο ησλ πζηεκάησλ
Μνληεινπνίεζεο Καηαζθεπαζηηθψλ Πιεξνθνξηψλ (BIM - Building
Information Modelling) / CAD/ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ – (Geographic
Information System, GIS) θαη ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Μειεηεηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ Μειεηψλ (Engineering Content Management, ECM) ηνπ
αλαδφρνπ,
4. αλαθέξεηαη ζην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ ΖΓΔ
(Electronic Document Management System – EDMS) ηνπ Αλαδφρνπ,

 ΤπνθΪθεινο Α5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΡΓΟΤ
ΥξνλνδηΪγξακκα Έξγνπ


Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάινπλ αλαιπηηθφ Υξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ
πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιν ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ θαη ζα πξνζδηνξίδεη ηε
ινγηθή θαη αιιεινπρία ησλ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηνπ
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 11 ηεο .Τ., ηε κέζνδν
θαηαζθεπήο θαη ηηο παξαδνρέο πνπ ειήθζεζαλ ππφςε.



Οη Γηαγσληδφκελνη πξνηξέπνληαη λα πξνηείλνπλ ρξνλνδηάγξακκα κε
ζπλνιηθή δηάξθεηα Έξγνπ κεησκέλε ηφζν γηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ
άξζξνπ 10.1 ηεο .Τ. φζν θαη γηα ηελ απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία
ηνπ άξζξνπ 10.3 ηεο .Τ., θαζφζνλ ζα αμηνινγεζνχλ – βαζκνινγεζνχλ
επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ.



Θα εθπνλεζεί κε ηε Μέζνδν ηεο Κξίζηκεο Γηαδξνκήο (CPM) θαη ζα
πξνζδηνξίδεη ηηο δηάξθεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηνπο
ξπζκνχο πξνφδνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ κεηψπσλ, ηελ αιιεινπρία κεηαμχ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, ζα έρεη ζαθή θξίζηκε δηαδξνκή θαη δελ ζα ππεξβαίλεη
ηφζν ηε πλνιηθή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ φζν θαη ηηο
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηεο .Τ.
Δπίζεο ζα εθπνλεζεί θαη γξακκηθφ ρξνλνδηάγξακκα (Time-Location) ζε
πιήξε ζπκθσλία κε ην ΜΚΓ (CPM).



ην ρξνλνδηάγξακκα ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο
(απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο) ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, νη νπνίεο
ζα αθνινπζνχλ ηε ινγηθή ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη δελ ζα είλαη «πεξηνξηζκνί» (constraints).



Ζ θξίζηκε δηαδξνκή ζα είλαη απφξξνηα ηεο ινγηθήο ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη δελ ζα πξνθχπηεη απφ νπνηνδήπνηε
«πεξηνξηζκφ» ή «εμαλαγθαζκφ» (constraint ή mandatory constraint).



Σν Υξνλνδηάγξακκα ζα εθπνλεζεί κε ηελ ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ
Primavera P6 έθδνζε 8.2 ή λεφηεξε θαη TILOS, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ε
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ΑΜ. Θα ππνβιεζεί ζε εθηππσκέλε θαη ειεθηξνληθή κνξθή αξρείσλ θαη ζα
πεξηέρεη φια ηα αξρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ
απφ ηελ ΑΜ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλάιπζή ηνπ.


Ζ πξφηαζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ είηε γηα ηε βειηησκέλε ζπλνιηθή δηάξθεηα,
είηε γηα ηε ζπκκνξθνχκελε κε ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηεο ΑΜ ζα
ζπλνδεχεηαη απφ Σερληθή Έθζεζε ηεθκεξίσζεο, ζηελ νπνία ζα
πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα :
o
o
o
o
o
o

νη κέζνδνη θαηαζθεπήο
νη παξαδνρέο πνπ ειήθζεζαλ ππφςε,
ε αιιεινπρία θαη νη ξπζκνί πξνφδνπ θαηαζθεπήο ησλ δηαθξηηψλ
ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ,
ν αξηζκφο ησλ κεηψπσλ εξγαζίαο,
πίλαθεο δηάζεζεο / θηλεηνπνίεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ κε ηνλ
αξηζκφ θαη ε ζχλζεζε ησλ ζπλεξγείσλ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ
γηα φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,
πξφγξακκα πξνκήζεηαο θαη πξνζθφκηζεο βαζηθψλ πιηθψλ θαη
εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην Έξγν.

 ηελ ηερληθή Έθζεζε ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλεηαη Πίλαθαο
Πξνζεζκηψλ κε ηηο ηκεκαηηθέο θαη ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ Έξγνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γηαγσληδφκελνο πξνηείλεη ρξνλνδηάγξακκα
βειηησκέλεο δηάξθεηαο, ν Πίλαθαο Πξνζεζκηψλ ζα ζπκπιεξσζεί κε ηηο
πξνηεηλφκελεο δηάξθεηέο ηνπο φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην
πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκά ηνπ, ελψ ε πεξηγξαθή ησλ ηκεκαηηθψλ
πξνζεζκηψλ ζα ηζρχζεη φπσο έρεη νξηζηεί ζην άξζξν 10 ηεο .Τ.


Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα πεξηιακβάλεη, αλά γεσγξαθηθή ζέζε θαη
αληηθείκελν, ηηο θάζεηο ησλ κειεηψλ, ηηο παξαδφζεηο ησλ ρψξσλ ηηο
επηκέξνπο θάζεηο θαηαζθεπήο ησλ ζηαζκψλ, δηαθιαδψζεσλ θαη θξεάησλ,
ηα ηκήκαηα ησλ ζεξάγγσλ αλνηθηνχ νξχγκαηνο, ΝΑΣΜ ή ΣΒΜ, ηε
κεηεγθαηάζηαζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ΣΒΜ κε ηελ
επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζέζεο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο
επηδνκήο ησλ Ζ/Μ θαη ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ, ηε κειέηε –
εξγνζηαζηαθή
θαηαζθεπή-παξαιαβή-δνθηκέο
ησλ
πξκψλ,
ηελ
αιιεινπρία θαη αιιεινεπηθάιπςε ζηελ θαηαζθεπή δηαθνξεηηθψλ
ηκεκάησλ ηνπ Έξγνπ (π.ρ. θαηαζθεπή ζεξάγγσλ κεηαμχ δηαδνρηθψλ
ζηαζκψλ - πξφνδνο ΣΒΜ, ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηαζκψλ) θαη
ηελ θαηαζθεπή έξγσλ δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ (έξγα Π/Μ, Ζ/Μ θιπ)
θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο θάζεηο δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. Ζ
κέγηζηε δηάξθεηα θάζε δξαζηεξηφηεηαο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εκέξεο.
Δπίζεο ζα ιεθζεί ππφςε ν δηαθαηλφκελνο απφ ην ρξνλνδηάγξακκα
ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, αξρηηεθηνληθψλ
θαη Ζ/Μ, ζε κειεηεηηθφ θαη θαηαζθεπαζηηθφ επίπεδν.
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 ΤπνθΪθεινο Α6: ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ
(ΒΗΜ)
Ο Γηαγσληδφκελνο, πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζεη φηη ε νξγάλσζε θαη ε
πξνζέγγηζή ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ (ΒΗΜ), είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΑΜ πξέπεη:
 λα θαηαξηίζεη ηελ πξνθαηαξθηηθή εθδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο Τινπνίεζεο ΒΗΜ
(ην απνθαινχκελν BIM Execution Plan "pre-BEP"), ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη
λα πξναλαγγείιεη ην Πξφγξακκα Τινπνίεζεο ΒΗΜ πνπ ζα εθαξκνζζεί απφ
ηελ αξρή ηνπ έξγνπ (σο πξνο ην πεξηερφκελν, βι. Παξάξηεκα 2 ηεο Γεληθήο
Πξνδηαγξαθήο GS1650),

20.2.2

ΦΪθεινο Β «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ»
Θα πεξηιακβάλεη ηε Μειέηε Πξνζθνξάο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ, κε ηελ νπνία ζα
ηεθκεξηψλεηαη ε θαηαλφεζε ηεο έθηαζεο ηνπ Έξγνπ θαη ησλ επηθξαηνπζψλ
ζπλζεθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πεξηνξηζκνχο, παξαδνρέο θαη πξνυπνζέζεηο
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Δπίζεο ζα πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ζεκάησλ, θαζψο θαη ηηο
πξνηεηλφκελεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε δηαθφξσλ
ηερληθψλ ζεκάησλ, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαηηνχκελα ζρέδηα θαη
κεζνδνινγίεο.
Ζ Μειέηε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ πνπ ζα αλαθεξπρζεί
Αλάδνρνο ζα απνηειέζεη ηε βάζε επί ηεο νπνίαο ζα εθπνλήζεη ηα επφκελα
ζηάδηα Μειεηψλ ήηνη Οξηζηηθή Μειέηε θαη Μειέηε Δθαξκνγήο.
Ζ Μειέηε Πξνζθνξάο, ζα ζπληαρζεί κε βάζε ηελ Μειέηε δεκνπξάηεζεο ηεο ΑΜ,
ηελ νπνία νη Γηαγσληδφκελνη ζα ειέγμνπλ, ζπκπιεξψζνπλ ή θαη βειηηψζνπλ,
ηεξψληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε
(Πξνδηαγξαθέο, Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ, θιπ) θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνπο
παξαθάησ ππνθαθέινπο:
 ΤπνθΪθεινο Β1: ΓΔΝΗΚΑ
ηνλ ππνθάθειν απηφ νη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάινπλ:
Γεληθά πεξηγξαθά ηνπ Έξγνπ
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάινπλ Σερληθή Έθζεζε κε ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ
Έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζνπλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά
απηνχ
(ράξαμε,
γεληθή
δηάηαμε
θαη
ρσξνζέηεζε
ζηαζκψλ/θξεάησλ/δηαθιαδψζεσλ,Κηηξίσλ
θιπ,
θχξηα
ιεηηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά, Ζ/Μ ζπζηήκαηα θιπ).
Σα ζρΫδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ελ ιφγσ Σερληθή Έθζεζε ζα είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ
ηα εμήο:
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ρέδηα νξηδνληηνγξαθηθήο θαη κεθνηνκηθήο ράξαμεο θαη γεληθήο δηάηαμεο ησλ
θαηαζθεπψλ επίγεησλ θαη ππφγεησλ (ζα ζρεδηαζηνχλ κε ην παθέην
ινγηζκηθνχ «Inrail» ή άιιν ηζνδχλακν, ζε θιίκαθεο 1:1000 θαη 1:5000/1:500).



Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα φπνπ ζα θαίλνληαη νη ζηαζκνί, νη είζνδνη/έμνδνη, ηα
θξέαηα, νη δηαθιαδψζεηο Κηίξηα θιπ ζε ζρέζε κε φιεο ηηο γεηηληάδνπζεο
θαηαζθεπέο (θηήξηα, νδνχο θιπ)ζε θιίκαθα 1:1000.

Γελ απαηηνχληαη ππνινγηζκνί.
 ΤπνθΪθεινο Β2: ΠΡΟΧΡΗΝΑ ΔΡΓΑ (ηαζκνέ, ΦξΫαηα, άξαγγεο ππφγεηαο
δηΪλνημεο κε ζπκβαηηθΪ κεραληθΪ κΫζα)
ηνλ ππνθάθειν απηφ νη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάινπλ ηε Μειέηε Πξνζθνξάο
ησλ πξνζσξηλψλ έξγσλ ε νπνία ζα ζπληαρζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηαζέζηκα
ζηνηρεία ηεο παξ. 10.2.1.
1. Δθζθαθά ζεξΪγγσλ ΣΒΜ
Ζ Μειέηε Σερληθήο Πξνζθνξάο γηα ηελ εθζθαθή ζεξάγγσλ ΣΒΜ ζα πεξηιακβάλεη
ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη ηε κεζνδνινγία δηάλνημεο ηεο ζήξαγγαο.
Ζ Σερληθή Έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη ηε δηάθξηζε δσλψλ νκνηνγελνχο
ζπκπεξηθνξάο θαηά κήθνο ηεο ράξαμεο, ηελ αλαγλψξηζε πεξηνρψλ κε πηζαλνχο
θηλδχλνπο, ηελ πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο εκπεηξηθψλ θαη αλαιπηηθψλ
κεζφδσλ κειεηψλ, ηηο παξαδνρέο, θαλνληζκνχο, θνξηία, ζπλνπηηθά
απνηειέζκαηα ππνινγηζκψλ θαζηδήζεσλ θαη επζηάζεηαο κεηψπνπ εθζθαθήο κε
εκπεηξηθέο ή αξηζκεηηθέο κεζφδνπο ζε ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο θαηά κήθνο ηεο
ράξαμεο θαη ηελ εμέηαζε ηπρφλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ζεξάγγσλ θαη άιισλ
θαηαζθεπψλ ηνπ Έξγνπ ζε θξίζηκεο ζέζεηο ηεο ράξαμεο.
Δπίζεο ζα πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΒΜ, ηνπ
αξηζκνχ ησλ ΣΒΜ πνπ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, ησλ βαζηθψλ
πξνυπνζέζεσλ θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ησλ πεξηνρψλ νκνηνγελνχο
ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ πεξηνρψλ κε πηζαλνχο θηλδχλνπο θαηά ηε δηάλνημε.
Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο δηάλνημεο ηεο ζήξαγγαο, αιιεινπρίαο εξγαζηψλ ζε
ζρέζε θαη κε ηηο θαηαζθεπέο ησλ ζηαζκψλ θαη δηαζηαπξψζεσλ, ηεθκεξίσζε ησλ
πξνηεηλφκελσλ ζέζεσλ εθθίλεζεο, εμφδνπ ησλ ΣΒΜ θαη ηπρφλ κεηεγθαηάζηαζεο
ησλ ΣΒΜ, βαζηθψλ εξγαζηψλ ππνζηήξημεο ησλ ΣΒΜ (π.ρ. απνθνκηδή πξντφλησλ
εθζθαθήο, κεηαθνξά πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πιηθψλ εληφο ηεο
ζήξαγγαο θιπ).
Θα πεξηιακβάλεηαη γεληθή πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ βειηίσζεο
εδάθνπο ή κεζφδσλ ζθξάγηζεο φπσο π.ρ. «δαθηχιηνο πξνζηαζίαο» (shuttering
pipe), «ςεπδνζήξαγγα» θιπ, φπνπ απηά απαηηνχληαη, ηφζν ζηα θξέαηα εθθίλεζεο
φζν θαη ζηα ελδηάκεζα θξέαηα (ζηαζκνί θαη δηαθιαδψζεηο) θαζψο θαη ζηα θξέαηα
άθημεο, γηα ηελ εθθίλεζε, επαλεθθίλεζε θαη ππνδνρή ησλ ΣΒΜ.
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2. ΚαηαζθεπΫο κε κΫζνδν εθζθαθάο θαη επηθΪιπςεο( ηαζκνέ, ΦξΫαηα)
 Θα πεξηγξαθεί ε κέζνδνο εθζθαθήο θαη πξνζσξηλήο αληηζηήξημεο ησλ
αλνηθηψλ νξπγκάησλ ησλ ζηαζκψλ θαη ησλ θξεάησλ ηνπ έξγνπ πνπ
πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ κε εθζθαθή θαη επηθάιπςε(C/C),
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο.
 Ζ κεζνδνινγία θαηαζθεπήο, ζα πξνζδηνξίδεη ηνλ ρξνληζκφ θαη ηελ
αιιεινπρία ηεο εθαξκνγήο ησλ επηκέξνπο κέηξσλ πξνζσξηλήο
αληηζηήξημεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θάζεηο εθζθαθήο.
3. ΚαηαζθεπΫο κε κΫζνδν ππφγεηαο εθζθαθάο κε ζπκβαηηθΪ κεραληθΪ κΫζα
(ζάξαγγεο)
Θα πεξηγξαθεί ε κέζνδνο ππφγεηαο εθζθαθήο θαη πξνζσξηλήο
αληηζηήξημεο ζεξάγγσλ, γηα ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
1. ζήξαγγεο ζηαζεξήο δηαηνκήο
2. ζήξαγγεο κεηαβιεηήο δηαηνκήο
3. ζήξαγγεο ζηαζεξήο ή κεηαβιεηήο δηαηνκήο πνπ ηπρφλ ζα δηαλνηρζνχλ
κε δηεχξπλζε ηεο αξρηθά δηαλνηρζείζαο ζήξαγγαο κε ΣΒΜ.
Ζ κεζνδνινγία θαηαζθεπήο, ζα πξνζδηνξίδεη ην ρξνληζκφ θαη ηελ
αιιεινπρία ηεο εθαξκνγήο ησλ επηκέξνπο κέηξσλ πξνζσξηλήο
αληηζηήξημεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θάζεηο εθζθαθήο.
4.

ΔπηπξνζζΫησο ησλ παξαπΪλσ,
ζπκπεξηιεθζνχλ ηα αθφινπζα:

ζα

πξΫπεη

θαη΄

ειΪρηζηνλ λα

 Ο θαζνξηζκφο/εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γεσινγηθέο,
πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο. Σα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηά ηελ
εθπφλεζε ησλ κειεηψλ πξνζσξηλψλ έξγσλ θαη ελ ζπλερεία θαηά ηελ
θαηαζθεπή, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ή ηνπιάρηζηνλ λα κεηξηαζηνχλ νη
ζπλέπεηεο ιφγσ ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ.
 Όια ηα θαηάιιεια κέηξα ηφζν ζε επίπεδν κειέηεο φζν θαη θαηαζθεπήο,
ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε αθεξαηφηεηα θαη ε αζθαιήο θη απξφζθνπηε
ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ ελ ιεηηνπξγία δηθηχνπ Μεηξφ ζηηο ζέζεηο πνπ
απηφ βξίζθεηαη ζε γεηηλίαζε κε ην Έξγν, φπσο απηέο αλαιπηηθφηεξα
αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.
 Όια ηα θαηάιιεια κέηξα ηφζν ζε επίπεδν κειέηεο φζν θαη θαηαζθεπήο,
γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη
ιεηηνπξγηθφηεηαο θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηα νπνία
επξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο επηξξνήο ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά
αλαιπηηθφηεξα αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.
 Σπρφλ άιινη θίλδπλνη πέξαλ απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γεσινγηθέο,
πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα
ιεθζνχλ ζε κειεηεηηθφ θαη θαηαζθεπαζηηθφ επίπεδν γηα ηελ εμάιεηςε ή
κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο.

ει. 39 απφ 77

18PROC003652703 2018-09-06
ΓΡΑΜΜΖ 4 – ΣΜΖΜΑ Α΄,
«ΑΛΟ ΒΔΨΚΟΤ - ΓΟΤΓΖ»

RFP-308/17

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Β΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
 ΤπνθΪθεινο Β3: ΜΟΝΗΜΑ ΔΡΓΑ (ηαζκνέ, ΦξΫαηα, Κηέξηα, άξαγγεο
ππφγεηαο δηΪλνημεο κε ζπκβαηηθΪ κεραληθΪ κΫζα,
άξαγγεο κε εθζθαθά & επηθΪιπςε, άξαγγεο ΣΒΜ)
1. ΑξρηηεθηνληθΪ ( ηαζκνέ, ΦξΫαηα, Κηέξηα)
Ζ Μειέηε Σερληθήο Πξνζθνξάο αθνξά φινπο ηνπο ζηαζκνχο, ηα Φξέαηα Βείθνπ,
ην Φξέαξ ΓΝΑ θαη ηα Κηίξηα ηνπ ΚΔΛ θαη ηνπ πλεξγείνπ πληήξεζεο θαη
Δπηζθεπψλ πξκψλ ζην Ακαμνζηάζην επνιίσλ.
Θα πεξηιακβάλεη ηε δηακφξθσζε. αλά επίπεδν (είζνδνη/έμνδνη, ρψξνη θνηλνχ,
ρψξνη πξνζσπηθνχ, ηερληθνί ρψξνη θιπ), θαζψο θαη ηε γεσκεηξία (πςφκεηξα θαη
δηαζηάζεηο) αλά επίπεδν θαη ρψξν.
Σα ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηα αξρηηεθηνληθά ζα ππνβάιινληαη κφλν ζηε
πεξίπησζε πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηά ηεο ΑΜ θαη είλαη:


ρέδηα θαηφςεσλ φισλ ησλ επηπέδσλ θαη ζρέδηα δχν ηνκψλ (εγθάξζηα,
δηακήθεο) ζε θιίκαθα 1:200.



ρέδηα γεληθήο δηάηαμεο ζην επίπεδν νδνχ, πνπ ζα δείρλνπλ ηελ
ρσξνζέηεζε ηνπ θάζε ζηαζκνχ, ηηο ζέζεηο ησλ εηζφδσλ/εμφδσλ, ησλ
θξεάησλ αεξηζκνχ θιπ, ζε ζρέζε κε φιεο ηηο γεηηληάδνπζεο
θαηαζθεπέο(θηίξηα, νδνχο θιπ) ζε θιίκαθα 1:200. Παξφκνηα ζρέδηα ζα
παξαζρεζνχλ γηα ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα Φξέαηα θαη Κηίξηα.

2. Μφληκε ΔπΫλδπζε ( ηαζκνέ, ΦξΫαηα, Κηέξηα)
Ζ Μειέηε Σερληθήο Πξνζθνξάο ηεο κφληκεο επέλδπζεο ησλ αλσηέξσ
θαηαζθεπψλ ζα πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ε νπνία ζα
πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν θαη ηηο επηκέξνπο θάζεηο θαηαζθεπήο ηεο κφληκεο
επέλδπζεο.
3.

Μφληκε ΔπΫλδπζε (ζάξαγγεο ππφγεηαο δηΪλνημεο κε ζπκβαηηθΪ
κεραληθΪ κΫζα, άξαγγεο κε εθζθαθά & επηθΪιπςε)

Ζ Μειέηε Σερληθήο Πξνζθνξάο ηεο κφληκεο επέλδπζεο ησλ αλσηέξσ
θαηαζθεπψλ ζα πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο, ε νπνία ζα
πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν θαη ηηο επηκέξνπο θάζεηο θαηαζθεπήο ηεο κφληκεο
επέλδπζεο, ηηο παξαδνρέο, ηα θνξηία, ηα πιηθά θαη ηνπο θαλνληζκνχο βάζεη ησλ
νπνίσλ ζα γίλνπλ νη ππνινγηζκνί θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ επεμεγεκαηηθά ζρέδηα
ή/ θαη ζθαξηθήκαηα.
4.

Μφληκε ΔπΫλδπζε (ζάξαγγεο ΣΒΜ)
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Ζ Μειέηε Σερληθήο Πξνζθνξάο γηα ηε κφληκε επέλδπζε ζεξάγγσλ ΣΒΜ ζα
πεξηιακβάλεη ηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ
δαθηπιίσλ ηεο επέλδπζεο.
Ζ Σερληθή Έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ ελδεηθηηθή δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ πάρνπο
ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηειηθήο επέλδπζεο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί, ελδεηθηηθά, ηα αθφινπζν ζρέδην:


Γηάηαμε θαη βαζηθέο δηαζηάζεηο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ
δαθηπιίσλ (segments) ζε ηππηθέο δηαηνκέο ζε θιίκαθα 1:20 θαη βαζηθέο
ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πδαηνζηεγάλσζεο ησλ δαθηπιίσλ ζε
θιίκαθα 1:20.



Ζ επηινγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηχπνπ ΣΒΜ, ν εμνπιηζκφο ηνπο, θαζψο
θαη ηα πξνηεηλφκελα κέζα θαη κεζφδνη θαηαζθεπήο,,ζα ζρεηίδνληαη κε ηηο
ζπλζήθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο Γεσηερληθέο Δθζέζεηο Βάζεο
Αλαθνξάο(Δ.Γ.Β.A.)

 ΤπνθΪθεινο Β4: ΤΣΖΜΑΣΑ
ηνλ ππνθάθειν απηφ ζα ππνβιεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηα Ζιεθηξνκεραλνινγηθά
θαη ηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα ηνπ Έξγνπ. Οη ππνβνιέο απηέο δελ
βαζκνινγνχληαη αιιά ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο
πξνδηαγξαθέο, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ.
Χο ηππηθφο ζηαζκφο κπνξεί λα ιεθζεί ν ζηαζκφο Άιζνο Βετθνπ.
Β4.1

ηδεξνδξνκηθά Δπηδνκά

Θα πξνηαζεί θαη ζα πεξηγξαθεί επαξθψο ην ζχζηεκα ζηδεξνδξνκηθήο επηδνκήο
γηα ηηο ζήξαγγεο ηνπ Έξγνπ, ν ηξφπνο θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο, ε
πξνβιεπφκελε αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά
απφζβεζεο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ, ε καθξνρξφληα ζπκπεξηθνξά θαη δηαηήξεζε
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφζβεζεο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ, ε εθηηκψκελε
ζπρλφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (δηάξθεηα/εξγαηνψξεο).
Ζ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη, επηπιένλ ησλ παξαπάλσ, θαη ηα εμήο:
1. Απφδεημε φηη ην δπλακηθφ πεξηηχπσκα ηνπ ζπξκνχ ηεο Γξακκήο 4 "ζέβεηαη"
(ηαπηίδεηαη ή πεξηέρεηαη) ην ππάξρνλ δπλακηθφ πεξηηχπσκα πνπ αθνινπζείηαη
ζην Μεηξφ ηεο Αζήλαο.
2. ρέδην πεξηηππψκαηνο ζπξκνχ ζε απνβάζξα κε απηφκαηεο ζχξεο (PSDs). Θα
πεξηέρνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο απνζηάζεηο απφ ηνλ άμνλα ηξνρηάο θαη ην
επίπεδν θχιηζεο ζηδεξνηξνρηάο (ToR) θαζψο θαη νη απνζηάζεηο
δηαθέλσλ(θαηψθιη ζχξαο ζπξκνχ - αθκή απνβάζξαο θαη θέιπθνο ακαμψκαηνο
ζπξκνχ-απηφκαηεο ζχξεο). Θα ζπλνδεχεηαη κε επεμεγεκαηηθφ ηεχρνο ησλ
απαηηνχκελσλ ππνινγηζκψλ.
3. Σν ζρεδηαζκφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ηξνρηψλ, ν νπνίνο ζα έρεη
βαζηζηεί ζε έλαλ απνδεδεηγκέλν ζρεδηαζκφ ηξνρηψλ πνπ βξίζθεηαη ζε
ιεηηνπξγία πεξηζζφηεξν απφ 5 ρξφληα ζε έλα επξσπατθφ δίθηπν. Ζ πξνζθνξά
ζα πεξηιακβάλεη θαη βεβαίσζε πνπ ζα έρεη εθδνζεί απφ δίθηπν αλαθνξάο πνπ
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ζα πεξηέρεη ηηο επηδφζεηο αμηνπηζηίαο θαη ζπληεξεζηκφηεηαο ζην ζχζηεκα
ηξνρηψλ αλαθνξάο. χζηεκα ηξνρηψλ αλαθνξάο κηθξφηεξν απφ 5 ζπλερή
ρηιηφκεηξα δελ ζα γίλεη απνδεθηφ.
4. Πξνζθεξφκελνο ζρεδηαζκφο πζηήκαηνο 3εο Γξακκήο θαη απφδεημε
αμηνπηζηίαο (απφ εγθαηάζηαζε ζε άιια έξγα)
Β4.2

χζηεκα Έιμεο πξκψλ

Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ γηα ην ζχζηεκα παξνρήο Ηζρχνο Έιμεο ηηο
παξαθάησ πιεξνθνξίεο :
 χληνκε ηερληθή έθζεζε κε γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο Ηζρχνο Έιμεο
750 V DC.
 Βαζηθά ζηνηρεία θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ην θάζε θχξην πιηθφ, δει.
κεηαζρεκαηηζηψλ
αλφξζσζεο,
αλνξζσηψλ,
αλαζηξνθέσλ
θαη
κεηαζρεκαηηζηψλ αλχςσζεο ηάζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ επηζηξνθή
ελέξγεηαο θαη πηλάθσλ ζπλερνχο ξεχκαηνο.
 Σππηθφ κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπζηήκαηνο Ηζρχνο Έιμεο γηα ηελ
γξακκή εάλ απηφ δηαθνξνπνηεζεί απφ απηφ ηεο ΑΜ.
 Σππηθφ κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπζηήκαηνο επηζηξνθήο ελέξγεηαο ζε
έλαλ ππνζηαζκφ αλφξζσζεο.
Δπηπιένλ νη Γηαγσληδφκελνη ζα εθπνλήζνπλ πξνζνκνηψζεηο έιμεο ζπξκψλ ζην
ζχλνιν ηεο Γξακκήο 4, κε βάζε ηηο Πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ηηο παξαθάησ
παξαδνρέο θαη δεδνκέλα:
 Σνλ ηχπν ζπξκψλ πνπ ζα πξνηείλεη ν δηαγσληδφκελνο
 Σνλ απαηηνχκελν ζηφιν ζπξκψλ επί ηεο γξακκήο γηα ρξνλναπφζηαζε 90 sec ,
κε ηαπηφρξνλε εθθίλεζε ησλ ζπξκψλ ζηνπο δχν ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο ηελ
ρξνληθή ζηηγκή ts=0.
 Σε ζπλνιηθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ ζπξκψλ γηα 2 ψξεο, κε φινπο
ηνπο ζπξκνχο επί ηεο γξακκήο απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ts = 0 έσο ηελ ρξνληθή
ζηηγκή te = 2 hrs, γηα πιήξε δξνκνιφγηα γηα ην ηκήκα ηνπ Έξγνπ (Άιζνο
Βεΐθνπ –Γηθαζηήξηα – αλαζηξνθή –– Άιζνο Βεΐθνπ – αλαζηξνθή).
 Αθνινπζψληαο ηα θηλεκαηηθά δεδνκέλα ησλ ζπξκψλ (επηηάρπλζε, κέγηζηε
ηαρχηεηα, επηβξάδπλζε) ρσξίο ρξήζε ειεχζεξνπ ηξνραζκνχ (coasting) ησλ
ζπξκψλ, κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπξκψλ.
 Με επηβαηηθφ θνξηίν ζπξκψλ EL5, θαη ρσξίο επηβαηηθφ θνξηίν θαηά ηελ
αλαζηξνθή ζηνπο επίζηαζκνπο.
 Γπλακηθφ παξνρήο ηζρχνο έιμεο ζηνπο Τπνζηαζκνχο Έιμεο 750 V DC.
 Οξηαθφ δπλακηθφ 3εο γξακκήο πάλσ απφ ην νπνίν ζα ελεξγνπνηείηαη ε
επηζηξνθή ηεο αλαγελλψκελεο ελέξγεηαο απφ ηελ πέδε ησλ ζπξκψλ πξνο ην
δίθηπν 20 kV, φπσο απηφ ζα θαζνξηζζεί απφ ην δηαγσληδφκελν βάζεη ηνπ
ζπζηήκαηνο αλάθηεζεο ελέξγεηαο πνπ παξέρεη, θαη πνπ ζα ηεθκεξησζεί
αλάινγα απφ απηφλ (ε ΑΜ έρεη πξνθαηαξηηθά επηιέμεη ηα 800 V).
 Σν ζχζηεκα ζα ιάβεη ππφςε θαη ηελ αλαθηψκελε ελέξγεηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιια ηξαίλα θηλνχκελα επί ηεο γξακκήο ελψ δελ ζα
πξέπεη λα παξαβηαζζεί ην άλσ φξην δπλακηθνχ ηεο γξακκήο ησλ 900 V DC.
 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθηεζεο ελέξγεηαο ησλ Τπνζηαζκψλ
Έιμεο πνπ ζα πξνηείλεη ν δηαγσληδφκελνο ηα νπνία ζα αλαθέξεη.
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 Σα βνεζεηηθά ζπζηήκαηα επί ηνπ θάζε ζπξκνχ ζα ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά θαη νη
πξνυπνζέζεηο απηέο ζα αλαθεξζνχλ.
 Σε ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ αεξηζκνχ ησλ ζπξκψλ ρσξίο θιηκαηηζκφ ή
ζέξκαλζε.
Χο απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ, ζα ππνβιεζνχλ :
1. Γηαγξάκκαηα θφξηηζεο ππνζηαζκψλ έιμεο γηα φινπο ηνπο ππνζηαζκνχο.
2. Γηαγξάκκαηα θφξηηζεο ππνζηαζκψλ έιμεο γηα φινπο ηνπο ππνζηαζκνχο, γηα
δηαδνρηθά θάζε έλαλ ππνζηαζκφ έιμεο εθηφο ιεηηνπξγίαο.
3. Δμαζθάιηζε φηη ε πηψζε ηάζεο θαηά κήθνο ηεο γξακκήο είλαη απνδεθηή κε
βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο (> 600 V DC).
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα επηβεβαησζνχλ (ή ζα ηξνπνπνηεζνχλ πξνο ηα πάλσ
ηεθκεξησκέλα) γηα ην ηκήκα Άιζνο Βετθνπ - Γηθαζηήξηα:
 ε ρσξνζέηεζε θαη δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ππνζηαζκψλ έιμεο θαη γεληθή δηάηαμε
ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο κε φια ηα βαζηθά ηνπ ζηνηρεία,
 ε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ/αλνξζσηψλ ησλ ππνζηαζκψλ
έιμεο,
 ε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ/αλαζηξνθέσλ γηα ηελ αλάθηεζε θαη
επηζηξνθή ελέξγεηαο.
Δπίζεο ζα ππνινγηζζνχλ (κε φινπο ηνπο ππνζηαζκνχο έιμεο ζε ιεηηνπξγία):
α) Ζ ζπλνιηθή ελέξγεηα έιμεο (ζε KWh) πνπ θαηαλαιψζεθε.
β) Ζ ζπλνιηθή αλαθηεζείζα ελέξγεηα (ζε KWh) απφ ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα
αλάθηεζεο ελέξγεηαο.
Σα (α) θαη (β) παξαπάλσ αμηνινγνχληαη ζε αληίζηνηρν θξηηήξην Σερληθήο
Αμηνιφγεζεο.
Οη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε βξίζθνληαη ζηα
ζπκβαηηθά έγγξαθα θαη εηδηθφηεξα ζηα ζρέδηα ράξαμεο, ζην γεληθφ κνλνγξακκηθφ
δηάγξακκα έιμεο θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο Ηζρχνο Έιμεο. Δάλ απαηηεζνχλ
πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή παξαδνρέο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ, νη
Γηαγσληδφκελνη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηεθκεξησκέλεο βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηνπο
ηηκέο γηα απηέο.
Δάλ ε ηθαλφηεηα / δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ θχξηνπ εμνπιηζκνχ Έιμεο θξηζεί
αλεπαξθήο ν Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ηελ ελδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα /
δηαζηαζηνιφγεζε ε νπνία ζα είλαη θαη δεζκεπηηθή
Β4.3

χζηεκα Παξνράο Ηζρχνο ΜΫζεο ΣΪζεο 20 kV

Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ γηα ην ζχζηεκα Παξνρήο Μέζεο Σάζεο –
20kV ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
 χληνκε ηερληθή έθζεζε κε γεληθή πεξηγξαθή
 Βαζηθά ζηνηρεία θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνπο θχξηνπο πίλαθεο
Μέζεο Σάζεο (φπνπ ζα αλαθέξεηαη ν ηχπνο θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάζε
θχξηνπ πιηθνχ).
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 Σππηθφ κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπζηήκαηνο βξφρσλ Μέζεο Σάζεο – 20
kV γηα ηελ γξακκή.
Β4.4

χζηεκα Γηαλνκάο Ηζρχνο

Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ γηα ην ζχζηεκα δηαλνκήο ηζρχνο ηηο παξαθάησ
πιεξνθνξίεο :
 χληνκε ηερληθή έθζεζε κε γεληθή πεξηγξαθή
 Βαζηθά ζηνηρεία θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνπο θχξηνπο πίλαθεο
Υακειήο Σάζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ, θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ
ξνεθφξσλ αγσγψλ, ησλ ζπζηεκάησλ ζηαζεξήο θαη απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο
θαη ησλ ζπζηεκάησλ αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο (UPS) (φπνπ ζα αλαθέξεηαη
ν ηχπνο θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάζε θχξηνπ πιηθνχ).
Β4.5

χζηεκα ΠεηαζκΪησλ Θπξψλ επέ ησλ Απνβαζξψλ

Οη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ επαξθψο ην ζχζηεκα απηνκάησλ
ζπξψλ επί ησλ απνβαζξψλ (PSD) πνπ πξνηείλνπλ, θαη εηδηθφηεξα ζα
ππνβάιινπλ
 χληνκε ηερληθή έθζεζε κε γεληθή πεξηγξαθή.
 Βαζηθά ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ (φπνπ ζα αλαθέξεηαη ν
ηχπνο θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάζε θχξηνπ πιηθνχ).
 ρεκαηηθφ δηάγξακκα κε ηελ ζπλδεζκνινγία/αιιεινκαλδάισζε ησλ ζπξψλPSD κε ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα παξνρήο ηζρχνο, ζεκαηνδφηεζεο, ηξνραίνπ
πιηθνχ, κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (DTS), παξαβίαζεο εηζφδνπ (IDS), BACS, UPS,
θηι.
 ρέδην θάηνςεο απνβαζξψλ ελφο ηππηθνχ ζηαζκνχ φπνπ θαίλνληαη ηα
Πεηάζκαηα – Θχξεο απνβαζξψλ (PSD) καδί κε έλαλ πξνηεηλφκελν ζπξκφ ζε
κία απνβάζξα.
Β4.6

χζηεκα Αεξηζκνχ εξΪγγσλ

Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ γηα ην ζχζηεκα αεξηζκνχ ζεξάγγσλ θαη
ρψξσλ θνηλνχ ησλ ζηαζκψλ πνπ πξνηείλνπλ ηα παξαθάησ :
 χληνκε ηερληθή έθζεζε κε γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο
 Πξνηεηλφκελε θαλνληθή ιεηηνπξγία ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο (ρεηκψλα – ζέξνο)
 ελάξηα ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο θσηηά ζε ηξαίλν ζε απνβάζξα ηππηθνχ
ζηαζκνχ, θσηηά ζε απνβάζξα (εζσηεξηθά ησλ PSD) γηα ηππηθφ ζηαζκφ, θσηηά
ζε ηξαίλν ζε ηππηθφ ηκήκα ζήξαγγαο, θαη θσηηά ζε ηξαίλν ζηνπο επηζηάζκνπο,
Βεḯθνπ, Γνπδή θαη ΓΝΑ.
).
 Βαζηθέο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πιεξνθνξίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε
ζηνηρείνπ εμνπιηζκνχ, δει. αλεκηζηήξσλ ζεξάγγσλ (BSF) θαη παξνρήο αέξα
ζηηο απνβάζξεο (OPS), ειεθηξνθίλεησλ δηαθξαγκάησλ, ερναπνζβεζηήξσλ.
 Δπηπιένλ νη Γηαγσληδφκελνη ζα εθπνλήζνπλ κνλνδηάζηαηεο θαη‟ ειάρηζηνλ
πξνζνκνηψζεηο αεξηζκνχ ζεξάγγσλ θαη ζηαζκψλ ζηε Γξακκή 4 ζην ηκήκα
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ησλ ζηαζκψλ Απφ Άιζνο Βετθνπ έσο Κπςέιε, πνπ ζα απαηηήζεη
κνληεινπνίεζε απφ ην θξέαξ Βετθνπ (πεξίπνπ 10+500) έσο θαη ηνλ ζηαζκφ
Γηθαζηήξηα (πεξίπνπ Υ.Θ. 14+200) ψζηε λα επηβεβαηψζνπλ ηελ πξνηεηλφκελε
απφ ηελ ΑΜ δηάηαμε θαη δηαζηαζηνιφγεζε ησλ θξεάησλ, ησλ αλεκηζηήξσλ θαη
ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ ζεξάγγσλ θαη ηα νπνία ζε θάζε
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη θαη‟ ειάρηζην κε ηηο Πξνδηαγξαθέο.
ην θξέαξ Βείθνπ ζα κνληεινπνηεζεί κφλν ην θξέαξ αεξηζκνχ θαη ζην ζηαζκφ
Γηθαζηήξηα ζα κνληεινπνηεζεί κφλν ην πξψην θξέαξ αεξηζκνχ, θαη απηφ ψζηε
νη ζήξαγγεο απφ θξέαξ Βείθνπ έσο ηνλ ζηαζκφ Άιζνο Βείθνπ θαη απφ ηνλ
ζηαζκφ Κπςέιε έσο ηνλ ζηαζκφ Γηθαζηήξηα λα κελ είλαη „ηπθιέο‟. Απηφ ζα
ηζρχζεη κφλν γηα ην παξφλ απινπνηεκέλν κνληέιν θαηά ηελ Σερληθή
Πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ :
Α. πλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο γηα :
 ζπλζήθεο ζέξνπο
 ιεηηνπξγία ησλ ζπξκψλ κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ Άιζνο Βετθνπ θαη Κπςέιεο κε
αλαζηξνθή πίζσ απφ ηνπο ελ ιφγσ ζηαζκνχο (ππνζέηνπκε φηη ζπξκνί
κπνξνχλ λα αλαζηξέςνπλ θαη πίζσ απφ ηνλ ζηαζκφ Κπςέιεο).
 ηα ππφινηπα δεδνκέλα βάζεη ησλ Πξνδηαγξαθψλ Αεξηζκνχ εξάγγσλ
Σα απνηειέζκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ σο ρξνλνεμαξηψκελα γξαθήκαηα :
 Σε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζηηο ζήξαγγεο θαη ηνπο ζηαζκνχο (ζην επίπεδν
εηζηηεξίσλ θαη απνβαζξψλ) . Ζ ζεξκνδπλακηθή πξνζνκνίσζε ζα ελζσκαηψλεη
φιεο ηηο ρξνλναπνζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ζα εθηειεζηεί ζε
βάζνο ρξφλνπ πξνζνκνίσζεο, θαηάιιειν ψζηε λα επηηεπρζεί ζεξκηθή
ηζνξξνπία ζην ζχζηεκα. Οη ζπξκνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κνληέιν
πξνζνκνίσζεο θαζψο αλαζηξέθνπλ θαη δηέξρνληαη μαλά απφ ην ζχζηεκα, ζα
δηαηεξνχλ ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηα ζπζηήκαηα πέδεζεο θαη έιμεο.
 Σν ξπζκφ ελαιιαγψλ ηνπ αέξα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ ζηαζκψλ.
 Σε ηαρχηεηα ηνπ αέξα ζηηο ζήξαγγεο θαη ζηα θξέαηα (ζην ζεκείν απφξξηςεο
ζην επίπεδν ηεο νδνχ).
 Σε δηαθχκαλζε ηεο πίεζεο α) ζηηο ζχξεο ηεο απνβάζξαο ησλ ζηαζκψλ
(PSDs), θαη β) ζηνπο αλεκηζηήξεο BSF ζηα θξέαηα φηαλ απηνί ιεηηνπξγνχλ θαη
νη δχν ζε πιήξε παξνρή ή φηαλ ιεηηνπξγεί κφλν έλαο ζε κηζή ηαρχηεηα.
Δπίζεο ζα εμεηαζζνχλ θαη νη πεξηπηψζεηο ηαπηφρξνλεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ
δχν ζπξκψλ απφ θάζε ζηαζκφ θαζψο θαη ηεο δηέιεπζεο ζπξκνχ κε νξηζκέλε
ηαρχηεηα απφ ηνπο ζηαζκνχο ρσξίο λα ζηακαηήζεη. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο
απαηηνχληαη πξνβιέςεηο πίεζεο επί ησλ PSDs ησλ ζηαζκψλ θαη ζηνπο
αλεκηζηήξεο ησλ θξεάησλ.
Β. ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζα θαιχπηνπλ :
 θσηηά ζε ζπξκφ ζηε ζήξαγγα Γαιάηζη – Διηθψλνο κε απαγσγή θαπλνχ απφ
ηα θξέαηα ηνπ ζηαζκνχ Διηθψλνο. Σα κεγέζε ησλ αλεκηζηήξσλ αεξηζκνχ
ζεξάγγσλ ζα είλαη ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηηο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηα Σεχρε
ηνπ Γηαγσληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ επηηπγραλφκελε
ηαρχηεηα αέξα – απαγσγήο θαπλνχ ζηε ζήξαγγα θαη ζα ηε ζπγθξίλνπλ κε
ηελ θξίζηκε ηαρχηεηα αέξα ζην ελ ιφγσ ζεκείν. Ζ πεξίπησζε πνπ ζα
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δηεξεπλεζεί ζα είλαη απηή ηεο ππνβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία
πεξηγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο.
 θσηηά ζε ζπξκφ ζηακαηεκέλν ζην ζηαζκφ Διηθψλνο. Σα κεγέζε ησλ
αλεκηζηήξσλ αεξηζκνχ ζεξάγγσλ ζα .είλαη ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηηο
Πξνδηαγξαθέο θαη ζηα Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ζα
πεξηιακβάλνπλ ηελ επηηπγραλφκελε κέζε ηαρχηεηα εηζξνήο αέξα κέζσ ησλ
αλνηγκάησλ ησλ PSD, πξνεξρφκελνπ απφ ηηο εηζφδνπο ηνπ ζηαζκνχ θαη ζα
ηελ ζπγθξίλνπλ κε ηελ ειάρηζηε πξνδηαγξαθφκελε ηαρχηεηα ζην ελ ιφγσ
ζεκείν. Ζ πεξίπησζε πνπ ζα δηεξεπλεζεί ζα είλαη απηή ηεο ππνβαζκηζκέλεο
ιεηηνπξγίαο ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο.
 θσηηά εληφο ησλ απνβαζξψλ ζηνλ ζηαζκφ Διηθψλνο ρσξίο παξνπζία
ηξαίλνπ. Σα κεγέζε ησλ αλεκηζηήξσλ OPS ζα .είλαη ηα πξνδηαγξαθφκελα
ζηηο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηα Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ζα
επηδείμνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (ή κε) ηεο απαγσγήο ηνπ θαπλνχ.
Οη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε βξίζθνληαη ζηα
ζπκβαηηθά έγγξαθα θαη ζρέδηα ράξαμεο, ζηα ζρέδηα ζηαζκψλ, ζεξάγγσλ,
δηαζηαπξψζεσλ θαη θξεάησλ, ζην δηάγξακκα αεξηζκνχ ζεξάγγσλ, ζηηο
πξνδηαγξαθέο Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη ηδηαίηεξα ζην άξζξν 5 απηψλ.. Δάλ
απαηηεζνχλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή παξαδνρέο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ
πξνζνκνηψζεσλ, νη Γηαγσληδφκελνη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηεθκεξησκέλεο βάζεη
ηεο εκπεηξίαο ηνπο ηηκέο γηα απηέο.
Δάλ ε ηθαλφηεηα ησλ αλεκηζηήξσλ BSF θαη OPS πνπ πξνηείλνληαη ζηηο
Πξνδηαγξαθέο απνδεηρζεί απφ ηελ αλσηέξσ πξνζνκνίσζε σο αλεπαξθήο ζε
ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο επηδφζεσλ ησλ Πξνδηαγξαθψλ, ηφηε ν Γηαγσληδφκελνο
ζα πξνηείλεη ηελ ελδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα ε νπνία ζα είλαη θαη δεζκεπηηθή.
Β4.7

Αλειθπζηάξεο - Κπιηφκελεο Κιέκαθεο - Κπιηφκελνη δηΪδξνκνη

Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ γηα ηνπο αλειθπζηήξεο, ηηο θπιηφκελεο
θιίκαθεο θαη θπιηφκελνπο δηαδξφκνπο ηνπ Έξγνπ :
 χληνκε ηερληθή έθζεζε κε γεληθή πεξηγξαθή
 γηα ηνπο αλειθπζηήξεο
o ζηνπο ζηαζκνχο
o ζηα θξέαηα θαη επηζηάζκνπο ζπληήξεζεο ζπξκψλ,
o ζην λέν θηίξην ζπληήξεζεο ζην ακαμνζηάζην επνιίσλ
o ζην λέν θηίξην ΚΔΛ ζην ακαμνζηάζην επνιίσλ
 ηηο θπιηφκελεο θιίκαθεο
 ηνπο θπιηφκελνπο δηαδξφκνπο
 Βαζηθά ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ (φπνπ ζα αλαθέξεηαη ν
ηχπνο θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάζε πιηθνχ).
Β4.8

Ππξνπξνζηαζέα

Οη Γηαγσληδφκελνη
ππξνζπξνζηαζίαο :

ζα

ππνβάιινπλ

γηα

ηα

παξαθάησ

 χζηεκα ππξαλίρλεπζεο ζηαζκψλ, ζεξάγγσλ θαη θξεάησλ
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 χζηεκα απηφκαηεο θαηάζβεζεο, φπνπ έρεη εθαξκνγή
 χζηεκα θαηαηνληζκνχ (sprinkler), φπνπ έρεη εθαξκνγή
ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο :
 χληνκε ηερληθή έθζεζε κε γεληθή πεξηγξαθή
 Βαζηθά ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ (φπνπ ζα αλαθέξεηαη ν
ηχπνο θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάζε θχξηνπ πιηθνχ).
Β4.9

χζηεκα εκαηνδφηεζεο θαη ειΫγρνπ ζπξκψλ

Α) Ο Γηαγσληδφκελνο, φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα ATS ζα ππνβάιεη καδί κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ, σο κέξνο ηεο ηερληθήο ηνπ πξφηαζεο, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
 Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ATS ην νπνίν ζα
ζπλνδεχεηαη απφ κνλνγξακκηθά δηαγξάκκαηα θαη πεξηγξαθέο
 Όξηα πεξηνρψλ ειέγρνπ πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο
(νζφλεο) νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ππνζηεξίδνπλ ζελάξηα ιεηηνπξγίαο,
θαλνληθά θαη έθηαθηα. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία ηεο
γξακκήο θαη ε παξάιιειε ζπληήξεζε ζπξκψλ επίζεο επί ηεο γξακκήο.
 Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ ζελαξίνπ ιεηηνπξγίαο ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο
ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο κεησκέλεο ιεηηνπξγίαο
 Πεξηγξαθή ηεο δηάηαμεο ηεο πξνηεηλφκελεο αίζνπζαο Διέγρνπ ΚΔΛ (βι.
επίζεο Β11)
Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πνπ
ζα παξέρνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πιένλ
ησλ εγγξάθσλ πνπ πξναλαθέξνληαη.

Δίδνο

Παξάγξαθνο
Πξνδηαγξαθήο
πζηήκαηνο
ATS

1

4.2.2.2

2

4.3.2.2

3

4.4.4.3

Πεξηγξαθή
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα παξέρεη πεξηγξαθή
αλαθνξηθά κε ηηο θξίζηκεο (δσηηθέο) εληνιέο πνπ
εθαξκφδνληαη ζην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ηνπ.
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα παξέρεη ιεπηνκεξή
πεξηγξαθή
ηεο
πξνηεηλφκελεο
απηφκαηεο
δηαρείξηζεο ράξαμεο δηαδξνκήο ζπξκψλ.
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα παξάζρεη θαηάινγν ησλ
έξγσλ γηα ηα νπνία παλνκνηφηππνο ή παξφκνηνο
πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο έρεη παξαζρεζεί απφ
ηνλ πξνηεηλφκελν πξνκεζεπηή.

Β
)
Ο Γηαγσληδφκελνο φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο ATC ζα ππνβάιεη:
 Αξρηηεθηνληθή
ζπζηήκαηνο
ηνπ
πξνηεηλφκελνπ
ζπζηήκαηνο
αιιεινκαλδάισζεο ππνζηεξηδφκελν κε κνλνγξακκηθά δηαγξάκκαηα θαη
πεξηγξαθέο.
 Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ATC/ATO/ATP,
ηφζν ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γξακκήο φζν θαη ηνπ ζπζηήκαηνο επί ηνπ ζπξκνχ.
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 Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο Μεηάδνζεο Γεδνκέλσλ (DCS) Απηνκάηνπ Διέγρνπ
πξκνχ – ATC θαη πξνδηαγξαθή δηεπηθάλεηαο DCS-ATC.
 Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξκψλ
ππφ θαλνληθή ιεηηνπξγία.
 Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ ζελαξίνπ ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο.
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηηο απαηηήζεηο θαη ζηνηρεία πνπ
νθείιεη λα ππνβάιεη ν Γηαγσληδφκελνο ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ γηα ην
ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο.
Α/Α Παξάγξαθνο
πλνπηηθή
Πεξηγξαθή
(νη
ιεπηνκέξεηεο
ζηελ
Παξαπνκπήο
παξάγξαθν παξαπνκπήο)
Πξνδηαγξαθήο
πζηήκαηνο
εκαηνδφηεζεο
θαη
Διέγρνπ
πξκψλ
1.
3.7
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα πεξηγξάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ
ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ιεηηνπξγία Μεηξφ
ρσξίο ζπλνδφ ζπξκνχ.
2.
4.4.4
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα ππνβάιεη κία ηερληθή πεξηγξαθή
ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο ησλ
ζπξκψλ θαη παξαπνκπέο ζε εθαξκνγέο ηνπ.
3.
4.8.1
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα ππνβάιεη πξφηαζε ζρεηηθά κε ην
θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα ξχζκηζεο δηαζηεκάησλ κεηαμχ
ζπξκψλ θαη ζα ππνβάιεη θαη πεξηγξαθή ηνπ
πξνηεηλφκελνπ
απφ
απηφλ
ζπζηήκαηνο
ππνζηεξηδφκελνπ
απφ
ππνινγηζκνχο
ησλ
ρξνλναπνζηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ.
4.
4.9
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα ππνβάιεη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο
ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ απηφλ γεληθψλ αξρψλ
επηθνηλσληψλ θαη κεηάδνζεο δεδνκέλσλ γηα ην ζχζηεκα
ATC, καδί κε ηελ γεληθή πεξίπησζε αζθάιεηαο.
5.
4.10.3
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα ππνβάιεη θαηάινγν ησλ εληνιψλ
παξνπζηάδνληαο φιεο ηηο απαηηνχκελεο εληνιέο θαη
ελδείμεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ
απηφλ ζπζηήκαηνο. Θα πξνζδηνξηζζνχλ νη δσηηθνχ
ραξαθηήξα εληνιέο.
6.
4.12.4
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα ππνβάιεη ζρέδηα φισλ ησλ
ηππηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ απηφλ
εμνπιηζκνχ θπθιψκαηνο ηξνρηάο θαη εμνπιηζκνχ
γεθχξσζεο. Δπίζεο ζα ππνβάιιεη ζρέδηα ησλ ηππηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή κεηάβαζεο ηνπ
πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο Γηαθνπηφκελεο - Με
ζπλερνχο κεηάδνζεο ATP γηα ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα
ηεο Γξακκήο 4 κε ηηο επεθηάζεηο ηεο θαη ηε ζχλδεζε κε
ηε Γξακκή 2 θαη ηε Γξακκή 3,ηεο παξαγξάθνπ 5.6.1.
7.
4.12.12.11
Γηα ηα θπθιψκαηα ηξνρηάο, ν Γηαγσληδφκελνο ζα
αλαθέξεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά πεξίιεςε ηεο
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ζπλδπαζκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ην ζχζηεκα CBTC.
8.

4.13.8

9.

6.4.9

10.

6.4.10

Ο Γηαγσληδφκελνο ζα ππνβάιεη καδί κε ηελ πξνζθνξά
ηνπ ηνλ ηχπν ηνπ, πξνηεηλφκελνπ απφ απηφλ,
εμνπιηζκνχ αλίρλεπζεο νρήκαηνο.
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα πξνζθνκίζεη πεξηγξαθή ηνπ
πξνηεηλφκελνπ απφ απηφλ
ζπζηήκαηνο κέηξεζεο
απνζηάζεσλ θαη ησλ επηηπγραλφκελσλ αλνρψλ.
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα πξνζθνκίζεη πεξηγξαθή ηνπ
πξνηεηλφκελνπ απφ απηφλ ζπζηήκαηνο ξχζκηζεο ΑΣΟ.

Ο Γηαγσληδφκελνο ζα πξνζθνκίζεη νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο
ζεσξεί απαξαίηεηεο θαη βνεζεηηθέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ απφ
απηφλ ζπζηήκαηνο.
Β4.10 χζηεκα πιινγάο Κνκέζηξνπ
Γηα ηo χζηεκα πιινγήο Κνκίζηξνπ (AFC), νη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ :
 χληνκε ηερληθή έθζεζε κε γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο
 Βαζηθά ζηνηρεία θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ (φπνπ ζα
αλαθέξεηαη ν ηχπνο θαη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ θχξησλ πιηθψλ)
 ρεκαηηθφ δηάγξακκα αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο
 Αλαθνξά ζηε ζχλδεζε κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα ζπιινγήο θνκίζηξνπ ηνπ ΟΑΑ
 Αλαθνξά ζηε ζχλδεζε κε ηηο ηξάπεδεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πηζησηηθψλ
θαξηψλ
Β4.11 ΚΫληξν ΔιΫγρνπ Λεηηνπξγέαο (ΚΔΛ)
Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα εθπνλήζνπλ ζρέδην δηάηαμεο ηνπ Κεληξηθνχ
δσκαηίνπ Διέγρνπ ηνπ ΚΔΛ, κε αλαθνξά ζε φια ηα ζρεηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ
ζπξκψλ, επηθνηλσληψλ, ηζρχνο θαη Ζ/Μ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ζρέδηα δηάηαμεο
ησλ δσκαηίσλ κε ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ ηνπ ΚΔΛ.
Β4.12 BACS – PRCS - SCADA
Γηα ηα ζπζηήκαηα BACS θαη PRCS πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ κία εληαία
πιαηθφξκα SCADA, νη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ :
 χληνκε ηερληθή έθζεζε κε γεληθή πεξηγξαθή.
 Βαζηθά ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ (φπνπ ζα αλαθέξεηαη ν
ηχπνο θαη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ θχξησλ πιηθψλ).
 ρεκαηηθφ δηάγξακκα αξρηηεθηνληθήο γηα ην ζπλνιηθφ «δέληξν» ησλ
παξαπάλσ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ειέγρνπλ, κε
δηαθνξεηηθά δηαγξάκκαηα γηα ηα BACS, PRCS, SCADA θαη ιεηηνπξγηθέο
ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο.

ει. 49 απφ 77

18PROC003652703 2018-09-06
ΓΡΑΜΜΖ 4 – ΣΜΖΜΑ Α΄,
«ΑΛΟ ΒΔΨΚΟΤ - ΓΟΤΓΖ»

RFP-308/17

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Β΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Β 4.13

πζηάκαηα Σειεπηθνηλσληψλ – Αζζελψλ ΡεπκΪησλ

Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ γηα θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα
ζπζηήκαηα αζζελψλ ξεπκάησλ ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο :
 χληνκε ηερληθή έθζεζε κε γεληθή πεξηγξαθή ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο.
 Βαζηθά ζηνηρεία θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχξηνπ εμνπιηζκνχ (φπνπ
ζα αλαθέξεηαη ν ηχπνο θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάζε θχξηνπ πιηθνχ).
 Σππηθφ κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο.
Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη ηα παξαθάησ :
χζηεκα Φεθηαθήο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (DTS).
Απηφκαην ηειεθσληθφ ζχζηεκα (PABX).
Σειεθσληθφ ζχζηεκα απεπζείαο γξακκήο (DLT) πνπ πεξηιακβάλεη θαη ην
ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο θαζψο θαη ην ηειεθσληθφ ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαθνπήο Ηζρχνο Έιμεο (TCR)
χζηεκα Αζχξκαηεο Δπηθνηλσλίαο (RCS-TETRA)
χζηεκα αζχξκαηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ επί ησλ ζπξκψλ (WDCS).
χζηεκα δηαλνκήο ζήκαηνο επηθνηλσλίαο (RSDS).
χζηεκα αλαγγειηψλ (PAS).
Κιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο (CCTV).
χζηεκα πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ (PIDS).
Φεθηαθφ ζχζηεκα δηαθήκηζεο (DAS).
Ρνιφγηα θαη ζχζηεκα δηαλνκήο ρξφλνπ (CTDS).
χζηεκα αλίρλεπζεο παξαβίαζεο (IDS).
χζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο (ACC).
χζηεκα Κεληξηθήο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (CDS).
χζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο επηθνηλσληψλ (ICMS).
Γίθηπν νπηηθψλ ηλψλ (FOCN).
Γνκεκέλε θαισδίσζε (SC).
Απηφκαην ζχζηεκα ζπιινγήο θνκίζηξνπ (AFC).
Β 4.14 πξκνέ
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα παξάζρνπλ ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη
ζχκθσλα κε ηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζηα πιαίζηα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο
ηνπο.
Οη πιεξνθνξίεο ησλ θαησηέξσ πηλάθσλ Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ηνλ έιεγρν ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ
ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη γηα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο
ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ.
Γ1. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΤΡΜΧΝ
α/α Απαηηάζεηο
Πξφηππα
1
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2

Οη Γηαγσληδφκελνη ζα δειψζνπλ ηα πξφηππα ηα νπνία ζα
αθνινπζεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (EN, IEC, UIC,
εζληθά πξφηππα, θηι.). (Να αθνινπζεζεί ην ππφδεηγκα πνπ αθνινπζεί
θαησηέξσ ζηνλ πίλαθα Γ2.)
Καιιηηερληθά απεηθφληζε ζπξκνχ:
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα παξάζρνπλ :



„Eγρξσκεο θαιιηηερληθέο αλαπαξαζηάζεηο (ηξηψλ δηαζηάζεσλ)
ψζηε λα απεηθνληζζεί ε αξρή ζρεδηαζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ
νρήκαηνο.



Μία πξννπηηθή ηξηζδηάζηαηε, έγρξσκε θσηνξεαιηζηηθή απεηθφληζε
ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ νρήκαηνο.



3

Μία
πξννπηηθή
ηξηζδηάζηαηε,
έγρξσκε
θσηνξεαιηζηηθή
αλαπαξάζηαζε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ ελφο επηβάηε πνπ, φληαο
φξζηνο ζην έλα άθξν ηνπ δηακεξίζκαηνο επηβαηψλ, θνηηά θαηά
κήθνο ηνπ νρήκαηνο.
Δπηβαηηθά Ηθαλφηεηα
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο θαηφςεηο νρεκάησλ, φπνπ ζα
θαίλεηαη ε γξακκνζθηαζκέλε επηθάλεηα πνπ ιήθζεθε ππφςε γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο επηβαηψλ. Δπίζεο, ζα ζεκεηψλεηαη επί
ησλ ζρεδίσλ ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο ζε m2.
Καζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ επηβαηψλ πνπ ζα κεηαθέξεη ην φρεκα,
ζπλνδεπφκελνο απφ φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ππνινγηζκνχο.

4

ΒΪξε
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα δειψζνπλ ην κέγηζην βάξνο θάζε ηχπνπ
νρήκαηνο ζηηο ζπλζήθεο θνξηίνπ EL E, EL S, EL 5 θαη EL 8 (ζε
ζπκθσλία κε ηνλ πίλαθα Γ3).
Καζνξηζκφο ηνπ απφβαξνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ βάξνπο ηνπ νρήκαηνο θαη
ηνπ ζηαηηθνχ θνξηίνπ ηξνρνχ γηα θάζε ηξνρφ, ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο
θνξηίνπ απφ ELE έσο EL8.

5

ΜεραλνινγηθΪ ζρΫδηα ηνπ νράκαηνο (ππφ θιίκαθα θαη θέξνληα
δηαζηάζεηο):







6




Κάηνςε νρήκαηνο, κε ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο.
Σηο δχν πιάγηεο φςεηο κε ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο.
Δκπξφζζηα θαη νπίζζηα φςε
Κάζεηε δηακήθεο ηνκή θαηά ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ νρήκαηνο
πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα θχξηα ζηνηρεία ηνπ θάζε νρήκαηνο
Οξηδφληηα ηνκή ζε ζηάζκε πςειφηεξε ηνπ αλψηαηνπ ζεκείνπ ησλ
πιαηψλ ησλ θαζηζκάησλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα θχξηα ζηνηρεία
ηνπ θάζε νρήκαηνο.
ηαηηθφ, θηλεκαηηθφ, δπλακηθφ θαη θαηαζθεπαζηηθφ πεξηηχπσκα
Έλα ζρέδην ππφ θιίκαθα πνπ λα θέξεη δηαζηάζεηο, λα απεηθνλίδεη ηα
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παξαπάλσ πεξηηππψκαηα ηαπηφρξνλα θαη λα πεξηιακβάλεη θαη ηηο
απνβάζξεο ησλ ζηάζεσλ γξακκέο 2,3 θαη 4.
Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηηλάγκαηα γηα ην εχξνο ησλ αθηηλψλ
θακππιφηεηαο ησλ ηξνρηψλ ηνπ δηθηχνπ ηεο γξακκήο 4 ηεο Αζήλαο


7

Δπηδφζεηο πξκνχ
Καζνξηζκφο θαη πεξηγξαθή ησλ επηπέδσλ ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ
θαιχπηνληαο φιν ην εχξνο ησλ πεξηπηψζεσλ αζηνρίαο/ απνκφλσζεο
ησλ θηλεηήξσλ έιμεο, απφ ηελ πιήξε ιεηηνπξγία φισλ ησλ θηλεηήξσλ,
κέρξη θαη ηε κε ιεηηνπξγία θαλελφο απφ απηψλ. Θα δεισζνχλ φια ηα
απαηηνχκελα ηεο παξαγξ. 2.6.3 -2.6.10 ηεο Πξνδηαγξααθήο Σξνραίνπ
Τιηθνχ

8

ΓεληθΪ ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ακαμψκαηνο









9

Τιηθά θαη κέζνδνο θαηαζθεπήο ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ακαμψκαηνο
Τιηθφ, κέζνδνο πξνζαξκνγήο ησλ εμσηεξηθψλ παλέισλ θαη ηεο
κάζθαο ηνπ νρήκαηνο επί ηνπ θέξνληνο πιαηζίνπ ηνπ ακαμψκαηνο
θαη θηινζνθία επηδηφξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηνπο.
Καηεγνξία ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΔΝ 12663.
Φηινζνθία δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο πξφζθξνπζεο ζχκθσλα κε ην
ΔΝ 15227
Μέηξα αληηαλαξξίρεζεο ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο νρεκάησλ.
ρέδην πξνζηαζίαο ηνπ ακαμψκαηνο απφ ηε δηάβξσζε
ρέδην πξνζηαζίαο ηνπ ακαμψκαηνο έλαληη γξάθηηη θαη δηαδηθαζία
απνθαηάζηαζεο

Εεπθηάξαο
Σερληθή πεξηγξαθή
ρέδηα δεπθηήξα.
Φνξεέα

10









Σερληθή πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο δηάηαμεο θνξείσλ θαη
ηξνρψλ/ αμφλσλ.
Πιάγηα φςε ηνπ νρήκαηνο, ζηελ νπνία λα ζεκεηψλεηαη πνηα απφ ηα
θνξεία είλαη θηλεηήξηα θαη πνηα είλαη ξπκνπιθνχκελα, θαζψο θαη
πνηα απφ ηα θνξεία είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπέο ξίςεο άκκνπ.
Καηαλνκή θνξηίνπ αλά ηξνρφ
Κάηνςε, εκπξφζζηα θαη πιάγηα φςε ησλ θνξείσλ
Τιηθά θαη κέζνδνο θαηαζθεπήο
Βάξνο ησλ θνξείσλ, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ νιφηεηα ηνπ
εμνπιηζκνχ
πνπ
είλαη
εγθαηεζηεκέλα
ζε
απηά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνρψλ
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χζηεκα Θπξψλ






12



ρέδηα θαη ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηάηαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο HVAC,
ηφζν ζε επίπεδν κνλάδσλ επί ηνπ νρήκαηνο, φζν θαη ζε επίπεδν
δηάηαμεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηέρεηαη ζε θάζε κία κνλάδα
HVAC.
Σερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βάξνο ηνπ θαη ηεο ςπθηηθήο ηνπ ηζρχνο.

χζηεκα Ζιεθηξνδπλακηθάο θαη Μεραληθάο Μαγλεηηθάο ΠΫδεο







14

Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπξψλ κε ζηνηρεία θαη
παξακέηξνπο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αζθάιεηαο. Πιάγηεο φςεηο
ηνπ νρήκαηνο κε ζαθή ρσξνζέηεζε ησλ ζπξψλ θαη κε ηηο ζρεηηθέο
δηαζηάζεηο .
Καζαξέο δηαζηάζεηο (πιάηνο x χςνο) ησλ ζπξψλ
Γεληθή πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ
ησλ ζπξψλ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα
Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ εκπνδίνπ

χζηεκα HVAC
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Καζνξηζκφο ηνπ ιφγνπ αλαξηεκέλσλ/κε αλαξηεκέλσλ καδψλ
Πεξηγξαθή ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηηο δεπηεξεχνπζαο αλάξηεζεο,
ζπλνδεπφκελε απφ ζρέδηα
Πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζηαζίαο έλαληη
εθηξνρηαζκνχ ηνπ νρήκαηνο.

Σερληθή πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ πέδεζεο θαη ησλ
ζρεηηθψλ επηδφζεσλ.
Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο πέδεο,
ζπλνδεπφκελε απφ ζρέδηα γεληθήο δηάηαμεο.
Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο κεραληθήο πέδεο,
ζπλνδεπφκελε απφ ζρέδηα γεληθήο δηάηαμεο.
Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζχλζεηεο πέδεο, ε νπνία, θαη‟
ειάρηζηνλ, ζα πεξηιακβάλεη θαζνξηζκφ ησλ δηαζηεκάησλ
ηαρπηήησλ ηνπ νρήκαηνο θαηά ηα νπνία ε πέδεζε θαλνληθήο
ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ειεθηξηθή, κεραληθή ή ζχλζεηε (ειεθηξηθή θαη
κεραληθή).
Καζνξηζκφο ηεο ειάρηζηεο ηαρχηεηαο νρήκαηνο θαηά ηελ νπνία ζα
εθαξκφδεηαη ειεθηξηθή πέδε.

χζηεκα Έιμεο




ρέδηα δηάηαμεο θαη Σερληθή πεξηγξαθή θαη
ζπζηήκαηνο έιμεο.
Αληηζηάζκηζε δηακέηξνπ ηξνρνχ.
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Πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ ςχμεο ηνπ θηλεηήξα.
Καζνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θηλεηήξα.

χζηεκα Βνεζεηηθάο Ζιεθηξηθάο Ηζρχνο (APSE)





Αξηζκφο ζηαηηθψλ κεηαηξνπέσλ APSE
ρέδηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο παξνρήο βνεζεηηθήο
ηζρχνο APSE, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηνηρηψλ ζπζζσξεπηψλ
Αλάιπζε θνξηίνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο βνεζεηηθήο ηζρχνο ζε
θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη ζε ιεηηνπξγία ρσξίο ηελ ηάζε έιμεο.


16

πζηάκαηα ΔιΫγρνπ θαη Γηαρεέξηζεο Οράκαηνο






17

Πεξηγξαθή, θχξηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Γηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Πεξηγξαθή εθεδξεηψλ ζπζηήκαηνο (αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο,
εθεδξηθνί ειεγθηέο, νδεχζεηο θαισδηψζεσλ,
αλεμάξηεηε
θαισδίσζε ζε νξηζκέλα ζπζηήκαηα φπσο έιμε, πέδε, ζχξεο,
βξφρνο αζθαιείαο)
Πξνηεηλφκελεο γξακκέο ηνπ δηαχινπ επηθνηλσλίαο νρήκαηνο θαη ηα
ζηνηρεία πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ.

Βνεζεηηθφ Υεηξηζηάξην
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα δψζεη ζρέδην θαη πεξηγξαθή ησλ ηξφπσλ
νδήγεζεο ηνπ ζπξκνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Βνεζεηηθνχ
Υεηξηζηεξηνπ κε πεξηγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ νδήγεζεο ηνπ
ζπξκνχ.

18

ρΫδην RAMS .
Πξνζδηνξηζκφο ηηκψλ αμηνπηζηίαο δηαζεζηκφηεηαο ζπληεξηζεκφηεηαο
ηεο παξαγξ. 15 ηεο Πξνδηαγξαθήο Σξνραίνπ Τιηθνχ.

19

Θφξπβνο
Ο Γηαγσλδφκελνο ζα δειψζεη ηα επίπεδα ζνξχβνπ ηνπ ζπξκνχ
ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 2.0 ηεο Πξνδηαγξαθήο Σξνραίνπ Τιηθνχ.

Γ2. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΣΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ
Α/Α

Αξ.
ΑλαθνξΪο
Πξνηχπνπ

Πεξηγξαθά Πξνηχπνπ

1
2
3
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5
Γ3. ΠΗΝΑΚΑ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΗΒΑΣΧΝ
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα παξάζρεη δεδνκέλα ρσξεηηθφπηεηαο επηβαηψλ γηα ηνπο
πξνζθεξφκελνπο ζπξκνχο ζπκπιεξψλνληαο ην αθφινπζν πίλαθα :
ΤΡΜΟ
Α/Α
ΒΑΡΟ
EL E
ΒΪξνο ζε ζπλζ. ELE
ΔL 5
Δκβαδφλ δαπέδνπ γηα
νξζίνπο
Αξηζκφο
θαζεκέλσλ
επηβαηψλ.
Οξζηνη επηβάηεο κε
ππθλφηεηα 5 επηβ/ m2
πλνιηθφο αξηζκφο /
Βάξνο
επηβαηψλ
νξζίσλ θαη θαζεκέλσλ
πληειεζηήο
άλεζεο
(αξηζκφο
θαζεκέλσλ
πξνο ζπλνιηθφ αξηζκφ
θαζεκέλσλ θαη νξζίσλ
επηβαηψλ)
ΒΪξνο ζε ζπλζ. EL5
EL 8
Οξζηνη επηβάηεο κε
ππθλφηεηα 8 επηβ/ m2
ΒΪξνο ζε ζπλζ. EL8
Γ4. ΤΠΟΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΤΡΜΧΝ
Ο πίλαθαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηα πιαίζηα
ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπο ζε ζπκθσλία κε ηα αλαγξαθφκελα ζηνλ πίλαθα
Γ1, γηα δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ
δηαγσληδνκέλσλ. (Πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν
ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη γηα ην Κξηηήξην 2).
ηνηρεέν
χζηεκα
Μήθνο ζπξκνχ
Πιάηνο ζπξκνχ
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Ύςνο ζπξκνχ
Ύςνο νξνθήο
Ύςνο δαπέδνπ ζπξκνχ
ΑκΪμσκα Οράκαηνο
Φνξηίν ζηε Μεησπηθή Γνθφ
Φνξηίν ζηνλ Εεπθηήξα
Φνξηίν ζην Άθξν ηεο θαηαζθεπήο (θαηψθιη ησλ
παξαζχξσλ θαη επίπεδν ηεο αθξαίαο κεθίδαο
νξνθήο)
Μέγηζηε ηαρχηεηα ζχγθξνπζεο πνπ θαηαιήγεη ζε
ειεγρφκελε θαη ηνπηθή δεκηά
Γηάξθεηα δσήο ζρεδηαζκνχ ηνπ ακαμψκαηνο ηνπ
νρήκαηνο
Αξηζκφο ζπξψλ
Αξηζκφο πιεπξηθψλ παξαζχξσλ
Γηαζηάζεηο ηνπ ακαμψκαηνο νρήκαηνο
Κηλεηάξηα / Ρπκνπιθνχκελα Φνξεέα
Μέγηζην θνξηίν άμνλα
Διάρηζηε απνδεθηή αθηίλα θακπχιεο
Γηάκεηξνο ηξνρνχ θαηλνχξγηνπ / θζαξκέλνπ
Εεπθηάξεο
Μέγηζην θνξηίν θξνχζεο ηνπ απηφκαηνπ δεπθηήξα
Μέγηζην θνξηίν έιμεο ηνπ απηφκαηνπ δεπθηήξα
Διάρηζηε ηαρχηεηα δεχμεο
Μέγηζηε ηαρχηεηα δεχμεο ιεηηνπξγίαο
χζηεκα Θπξψλ
Καζαξφ άλνηγκα
Καζαξφ χςνο
Υξφλνο αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ζχξαο
Ολνκαζηηθή δχλακε θιεηζίκαηνο ζχξαο
Ολνκαζηηθή θαηαλάισζε ηζρχνο ηνπ κεραληζκνχ
ηεο ζχξαο
Αληνρή ζχξαο
Ζιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ ζχξαο
χζηεκα Κιηκαηηζκνχ
Ηθαλφηεηα ςχμεο αλά φρεκα
Ηθαλφηεηα ζέξκαλζεο αλά φρεκα
Ρνή αέξα ηξνθνδνζίαο αλά φρεκα
Ρνή θξέζθνπ αέξα αλά φρεκα
Ρνή αέξα αεξηζκνχ αλά φρεκα ζε έθηαθηε αλάγθε
Καηαλάισζε ηζρχνο αλά φρεκα ζε ζπλζήθεο
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κειέηεο
χζηεκα πΫδεζεο
Αξηζκφο αμφλσλ φπνπ επελεξγεί ε πέδε ηξηβήο
Πλεπκαηηθφ ζχζηεκα
Ολνκαζηηθή πίεζε ζπκπηεζηή
Ολνκαζηηθή ηθαλφηεηα ζπκπηεζηή
χζηεκα Έιμεο
Κηλεηάξαο Έιμεο
Σχπνο θηλεηήξα έιμεο
Μέζνδνο ςχμεο
Ολνκαζηηθή ηζρχο
Ολνκαζηηθή ηαρχηεηα
Σξνθνδνζία
Βάξνο
Απφδνζε ζην νλνκαζηηθφ θνξηίν
Γηαθφπηεο Κπθιψκαηνο Τςειάο Σαρχηεηαο
Ολνκαζηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο έιμεο
Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο
Ολνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο
Ολνκαζηηθή ηθαλφηεηα δηαθνπήο-ζχλδεζεο ζε
ζπλζήθεο βξαρπθπθιψκαηνο
ΠΫδηιν Ρεπκαηνιεςέαο
Ολνκαζηηθή ηάζε
Αηρκή ξεχκαηνο
Τιηθφ γηα ηα ηαθάθηα επαθήο
ΜεηαηξνπΫαο Ϋιμεο
Σχπνο κεηαηξνπέα
Μέζνδνο ςχμεο
Ολνκαζηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο
Κηβψηην ηαρπηάησλ
Σχπνο
ρέζε κεηάδνζεο
Βάξνο ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ξάβδνπ αληίδξαζεο
δεχμεο θαη ξνπήο, ρσξίο έιαην)
χζηεκα Παξνράο Βνεζεηηθάο Ηζρχνο
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Βνεζεηηθφο κεηαηξνπΫαο
Ολνκαζηηθή ηάζε εηζφδνπ
Αλνρή ζπλερνχο ηζρχνο
Απφδνζε ζε νλνκαζηηθφ θνξηίν
Έμνδνο ξεχκαηνο AC
Σξηθαζηθφ ξεχκα AC
Σάζε εμφδνπ
Ηζρχο εμφδνπ (ζπλερήο)
Β 4.15 Δμνπιηζκφο Ακαμνζηαζέσλ θαη Υψξσλ πληάξεζεο
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα
ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. Πξνο βνήζεηα ησλ Γηαγσληδνκέλσλ, ν αθφινπζνο
πίλαθαο δείρλεη ηηο αλαθνξέο ησλ εθαξκνδφκελσλ Άξζξσλ ηεο παξνχζαο
Πξνδηαγξαθήο Δπηδφζεσλ.
Απαηηάζεηο

Άξζξν Πξνδηαγξαθάο
Δπηδφζεσλ
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα παξάζρνπλ ηελ γεληθή χλνιν Πξνδηαγξαθήο
ηδέα ιεηηνπξγίαο ηεο ζπληήξεζεο κε
θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα ηξία
Ακαμνζηάζηα

20.2.3

ΦΪθεινο Γ «Γηαρεέξηζε Δπηθηλδπλφηεηαο»
Θα αλαθέξεηαη ζηα παξαθάησ ζέκαηα:
α) Αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ θαη εξγαζηψλ πςεινχ θηλδχλνπ απφ ηνλ ππνςήθην
αλάδνρν θαη πξνηάζεηο κείσζήο ηνπο.
β) Πιάλν δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (risk management plan).
Εεηείηαη, θαηά ηε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο, νη Γηαγσληδφκελνη:
 λα θαηαδείμνπλ, κεηαμχ άιισλ, φηη θαηαλννχλ ηνπο ελερφκελνπο θηλδχλνπο θαη
λα παξνπζηάζνπλ ηε δηθή ηνπο πξνζέγγηζε σο πξνο ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξγαλσηηθή ηνπο δνκή,
 λα εμεγήζνπλ ηε γεληθή πξνζέγγηζε ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηνλ
κεηξηαζκφ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ Έξγνπ,
 λα ζπκπεξηιάβνπλ πεξηγξαθέο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ δηαρεηξηζηηθνχ
ειέγρνπ ηεο δηαθηλδχλεπζεο θαζψο θαη πεξηγξαθηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ
αληηιεπηψλ θηλδχλσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ
δηάλνημεο ζεξάγγσλ, πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο 2 ηεο
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Γηεζλνχο Έλσζεο εξάγγσλ θαη Τπνγείσλ Έξγσλ (ITA), γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία
ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαηά ηε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα ππνβιεζνχλ-σο ηκήκα ηεο πξνζθνξάο - ηα παξαθάησ:

Μία νινθιεξσκέλε έθζεζε αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ
θαηαζθεπήο.
 Πξνθαηαξθηηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ην νπνίν ζα ζπκπεξηιάβεη
– θαη‟ ειάρηζηνλ – ηα εμήο:
 Οξγαλφγξακκα κε ζαθείο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο θαη
γξακκέο επηθνηλσλίαο.
 Αλαιπηηθή πξνζέγγηζε θαη κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο θαη
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ.
 ηξαηεγηθέο κείσζεο θηλδχλνπ θαη εθαξκνγή «νδηθνχ ράξηε»
θαη ζπλαθψλ δηαδηθαζηψλ.


Μεηξψν θαηαγξαθήο θηλδχλσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο 30 βαζηθνχο
θηλδχλνπο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο.
 Οη θίλδπλνη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο, θαη‟ ειάρηζηνλ:

















Καηαζθεπή,
Δπηινγή ηχπνπ θαη ηειηθνχ αξηζκνχ ΣΒΜ,
εκεία Γηεπαθήο θαηαζθεπψλ θαη δηθηχνπ ζε ιεηηνπξγία,
Γηαρείξηζε Μειεηψλ,
Πξψηκεο θαη Πξνπαξαζθεπαζηηθέο Δξγαζίεο,
Πεξηβάιινλ,
Οηθνλνκία,
Τγηεία θαη Αζθάιεηα,
εκεία Γηεπαθήο
Κηήζε Γεο,
Ννκηθά Θέκαηα,
Γηνηθεηηθή Μέξηκλα (Logistics),
Άδεηεο θαη Δγθξίζεηο,
Πξνγξακκαηηζκφο,
Πξνκήζεηα,
Γηαρείξηζε Έξγνπ.

 Οη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα πξνηείλνπλ ηηο θαηάιιειεο
ελέξγεηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο θαη κέηξα
άκβιπλζεο θηλδχλσλ ψζηε λα κεησζνχλ νη ππνιεηπφκελνη θίλδπλνη
ζην ρακειφηεξν - θαηά ην δπλαηφλ - επίπεδν (ALARP - As Low As
Reasonably Practicable).
 Οη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα πξνηείλνπλ ζρέδην δξάζεο γηα θάζε
έλα κε απνδεθηφ ππνιεηπφκελν θίλδπλν.
20.2.4

ΔπηζεκΪλζεηο ζρεηηθΫο κε ηελ Σερληθά ΠξνζθνξΪ
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 Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζα πξέπεη, επέ πνηλά
απνθιεηζκνχ, λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δεζκεπηηθέο απαηηήζεηο ηεο ΑΜ θαη ηηο
απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ηνπ
Γηαγσληζκνχ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζα απαηηεζεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ησλ
Γηαγσληδφκελσλ λα γίλεη αλαθνξά ζηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο, ιφγσ ηνπ
βαζκνχ ιεπηνκέξεηαο απηήο, ν Αλάδνρνο θαηά ηελ ζχληαμε ηεο Οξηζηηθήο
Μειέηεο θαη ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο ΑΜ.
 Ζ αμηνιφγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο δελ ζπλεπάγεηαη απνδνρή φξσλ πνπ
αληηζηξαηεχνληαη απαηηήζεηο ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ή βαζηθψλ θαλφλσλ
έληερλεο θαη αζθαινχο θαηαζθεπήο.
 ε θΪζε πεξέπησζε νη απαηηάζεηο ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ηεο ΑΜ
ππεξηεξνχλ νπνηαζδάπνηε ηερληθάο πξνζθνξΪο ησλ ΓηαγσληδνκΫλσλ,
νη νπνένη δεζκεχνληαη λα εθαξκφζνπλ γεληθψο ηηο απαηηάζεηο ησλ
ηεπρψλ ηεο ΑΜ.
20.3

Ο θΪθεινο Γ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο ΑΜ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (Γ), πνπ δίδεηαη ζηνπο
Γηαγσληδφκελνπο καδί κε ηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη πεξηιακβάλεη:
α) ηηο Γειψζεηο θαη β) ηελ Πξνζθνξά - Γεληθνί Όξνη
θαη θέξεη ηε ζθξαγίδα ηεο ΑΜ θαη κνλνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ζε
θάζε ζειίδα.
Σν ρνξεγνχκελν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα ζπκπιεξσζεί έληππα θαη
επθξηλψο (δειαδή κε εθηππσηή κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή).
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε
είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν.
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν. Ζ έλσζε
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά, είηε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν είηε απφ εθπξφζσπν λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν θαζελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ρσξίο ππνγξαθέο θαη ζθξαγίδεο, ζα
ζεσξείηαη αλππφζηαηε.
Σν Καη΄ Απνθνπά Σέκεκα ζα ζπκπιεξσζεέ αξηζκεηηθΪ θαη νινγξΪθσο επέ
πνηλά απνθιεηζκνχ. Αλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο θαη ηεο
αληίζηνηρεο νιφγξαθεο, δηνξζψλεηαη θαηά ηνλ έιεγρν απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ κε βάζε ηελ νιφγξαθε αλαγξαθή.
Δπηζεκαίλεηαη φηη:
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α) Απνθιεένληαη απφ ηνλ Γηαγσληζκφ πξνζθνξέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ
αξλεηηθέο εθπηψζεηο.
β) Ζ νιφγξαθε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο
αληίζηνηρεο αξηζκεηηθήο.
γ) Οπνηαδήπνηε δηφξζσζε, δηαγξαθή θαη γεληθά αιινίσζε ηνπ Δληχπνπ ηεο
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαζψο θαη ε πξνζζήθε άιιεο κνξθήο δήισζεο ζηνλ
Φάθειν ή ζην Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαζηζηά απνξξηπηέα ηελ
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Γηαγσληδφκελνπ.
δ) Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο (πιελ εθείλσλ πνπ επηθέξνπλ απνθιεηζκφ), δηαθνξέο κεηαμχ ηεο
νιφγξαθεο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ή ινγηζηηθά ζθάικαηα ζηα αζξνίζκαηα,
ηα γηλφκελα ή ηε ζηξνγγπινπνίεζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηνξζψλεη ηα
ζθάικαηα θαη αλαγξάθεη ηελ νξζή νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
ΑΡΘΡΟ 21: ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά» βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. Γηα λα
πξνζδηνξηζηεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ζα αμηνινγεζνχλ νη Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο
πξνζθνξέο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ.

ΑΡΘΡΟ 22: ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
22.1

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο ζα γέλεη ζε δχν ζηΪδηα:
ην 1ν ζηΪδην δελ ζα γίλεη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ
ησλ Γηαγσληδνκέλσλ. ην ζηάδην απηφ ζα εμεηαζζεί ε ζπκκφξθσζή ηνπο ή κε κε
ηηο απαηηήζεηο ηεο ΑΜ, εθαξκφδνληαο ην ζχζηεκα επηηπρίαο (pass) ή απνηπρίαο
(fail) επέ πνηλά απνθιεηζκνχ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ρσξίο λα βαζκνινγήζεη
ην ζχλνιν ησλ Φαθέισλ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο σο πξνο ηελ πιεξφηεηά ηνπο
θαζψο θαη σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο
ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
ην 2ν ζηΪδην, κεηά ηνλ αλσηέξσ έιεγρν θαη εθφζνλ νη Γηαγσληδφκελνη έρνπλ
πεξάζεη επηηπρψο ην 1ν ζηάδην, ε Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζεβαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε
ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη παξαθάησ.
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22.2

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 2νπ ΣΑΓΗΟΤ
ην 2ν ζηάδην ζα γίλεη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ
Πξνζθνξψλ πνπ δελ απνθιείζηεθαλ θαηά ην 1ν ζηάδην. Ζ αμηνιφγεζεβαζκνιφγεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ παξαθάησ
Πίλαθα:
ΑΡΗΘΜΟ
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ

Κ1

Υξνλνδηάγξακκα Έξγνπ

Β1= 40%

Κ2

Καηαλάισζε θαη αλάθηεζε ηεο ελέξγεηαο
έιμεο

Β3= 35%

K3

Αξηζκφο Δπηβαηψλ αλά ζπξκφ

Β4= 25%

22.3

ΣΡΟΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 2νπ ΣΑΓΗΟΤ

22.3.1

Κξηηάξην Κ1 : «ΥξνλνδηΪγξακκα Έξγνπ»

ΒΑΡΤΣΖΣΑ (%)
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ (Β)

Σν Κξηηήξην Κ1 πεξηιακβάλεη 2 Τπνθξηηήξηα, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ νξίδνληαη
ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα:
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ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ Κ1
«ΥξνλνδηΪγξακκα Έξγνπ»
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
Α/Α

ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΑ

Κ1.1: ΑΠΟ 70
ΔΧ 100

ΒΑΡΤΣΖΣΑ
ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΟΤ
(%)

ΣΔΛΗΚΖ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΟΤ

Κ1.2: ΑΠΟ 70
ΔΧ 100

Κ1.1

Κ1.2

Δλσξίηεξε νινθιήξσζε
ηεο πλνιηθήο
Πξνζεζκίαο ηνπ Έξγνπ
πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν
10.1 ηεο .Τ.

60

Δλσξίηεξε νινθιήξσζε
ηεο Απνθιεηζηηθήο
Σκεκαηηθήο Πξνζεζκίαο
πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν
10.3.11 ηεο .Τ.

40
ΤΝΟΛΟ
Κ1

Με βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Τπνθάθειν (Α.5) ηεο παξ. 20.2.1
αλσηέξσ, ηα ππνβιεζέληα ρξνλνδηαγξάκκαηα ζα αμηνινγεζνχλ κε 2
Τπνθξηηήξηα, αθ‟ ελφο σο πξνο ηελ ελσξίηεξε νινθιήξσζε ηεο πλνιηθήο
Πξνζεζκίαο (άξζξν 10.1 ηεο .Τ.) θαη αθ‟ εηέξνπ σο πξνο ηελ ελσξίηεξε
νινθιήξσζε ηεο Απνθιεηζηηθήο Σκεκαηηθήο Πξνζεζκίαο (άξζξν 10.3.11 ηεο
.Τ.).
Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο, ζα ειεγρζνχλ νη πξνηεηλφκελεο
δηάξθεηεο ηφζν ηεο πλνιηθήο Πξνζεζκίαο φζν θαη ησλ Σκεκαηηθψλ Πξνζεζκηψλ,
ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο Πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο .Τ., νη παξαδνρέο
ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ην πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα, ε επηηεπμηκφηεηα, ε
πιεξφηεηα, νξγάλσζε θαη αλάιπζή ηνπ, ε θξίζηκε δηαδξνκή ηνπ, ε αιιεινπρία, ε
ινγηθή, νη δηάξθεηεο θαη νη ξπζκνί πξνφδνπ, θαζψο θαη ε επάξθεηα ηνπ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα δηαηεζεί, βάζεη ζρεηηθνχ Πίλαθα πνπ ζα
ππνβιεζεί κε ηελ Σερληθή Έθζεζε Σεθκεξίσζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Γηαγσληδφκελνο, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίζεη ρξνλνδηάγξακκα κε πλνιηθή
πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ ή/θαη Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο κεγαιχηεξεο
απηψλ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο .Τ., απνθιεέεηαη ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Σξφπνο βαζκνιφγεζεο ησλ Τπνθξηηεξίσλ Κ1.1 θαη Κ1.2
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Γηα ην Τπνθξηηήξην Κ1.1 πνπ αθνξά ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ Έξγνπ, ν
Γηαγσληδφκελνο γηα θάζε κήλα πξνηεηλφκελεο ελσξίηεξεο νινθιήξσζεο ζα
βαζκνινγείηαη ιακβάλνληαο 2,5 βαζκνχο κε αλψηεξε βαζκνινγία ην 100, εθφζνλ
ηθαλνπνηεί απαξαίηεηα ηελ πξναλαθεξφκελε ηεθκεξίσζε. Ζ θαη‟ ειάρηζηνλ
ζπκκφξθσζε κε ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηεο ΑΜ, ζα ιακβάλεη ηελ ειάρηζηε
βαζκνινγία 70.
Γηα ην Τπνθξηηήξην Κ1.2 πνπ αθνξά ηελ Απνθιεηζηηθή Σκεκαηηθή Πξνζεζκία
10.3.11 ηνπ Έξγνπ, ν Γηαγσληδφκελνο γηα θάζε κήλα πξνηεηλφκελεο ελσξίηεξε
νινθιήξσζεο ζα βαζκνινγείηαη ιακβάλνληαο 5 βαζκνχο κε αλψηεξε βαζκνινγία
ην 100, εθφζνλ ηθαλνπνηεί απαξαίηεηα ηελ πξναλαθεξφκελε ηεθκεξίσζε. Ζ θαη‟
ειάρηζηνλ ζπκκφξθσζε κε ηελ Απνθιεηζηηθή Σκεκαηηθή Πξνζεζκία ηεο ΑΜ, ζα
ιακβάλεη ηελ ειάρηζηε βαζκνινγία 70.
Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο φηη, ζηελ πεξίπησζε
πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο δηαγσληδφκελνο πνπ ζην ρξνλνδηάγξακκά ηνπ
πξνηείλεη ελσξίηεξεο εκεξνκελίεο ιήμεο ζηηο πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο .Τ.,
ηφηε ε πξνηεηλφκελε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ θαη νη πξνηεηλφκελεο
δηάξθεηεο ησλ Σκεκαηηθψλ Πξνζεζκηψλ, ζα απνηειέζνπλ ηε ζπκβαηηθή ζπλνιηθή
πξνζεζκία νινθιήξσζεο θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ Έξγνπ αληίζηνηρα.
Με ηεθκεξησκέλεο ή ειιηπείο πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ αληίζηνηρσλ νξηδφκελσλ
πξνζεζκηψλ απφ ηελ ΑΜ, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη ζα βαζκνινγεζνχλ κε ηηο
ειάρηζηεο βαζκνινγίεο αληίζηνηρα, εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο φηη νη
πξνηεηλφκελεο πξνζεζκίεο θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο πξνζεζκίεο πνπ έρεη
νξίζεη ε ΑΜ ζηε .Τ.
ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο Γηαγσληδφκελνο πνπ ην
πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκά ηνπ έρεη βαζκνινγεζεί κε 70 αληίζηνηρα θαηά ηα
πξναλαθεξφκελα, ηφζν ε ζπλνιηθή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ φζν θαη
νη δηάξθεηεο ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο .Τ., ζα
απνηειέζνπλ ηε ζπκβαηηθή ζπλνιηθή πξνζεζκία νινθιήξσζεο θαη ηηο ηκεκαηηθέο
πξνζεζκίεο ηνπ Έξγνπ αληίζηνηρα.
22.3.2

Κξηηάξην Κ2 : «ΚαηαλΪισζε θαη αλΪθηεζε ελΫξγεηαο Ϋιμεο»
Σν Κξηηήξην Κ2 αθνξά ηελ θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο έιμεο θαη ηελ αλάθηεζε ηεο
ελέξγεηαο έιμεο, ππνινγίδνληαο σο ηειηθφ απνηέιεζκα πξνο αμηνιφγεζε ηε
δηαθνξά ησλ δχν σο εμήο:
πλνιηθά ΚαηαλΪισζε ελΫξγεηαο Ϋιμεο = ΚαηαλΪισζε ελΫξγεηαο Ϋιμεο –
ΑλΪθηεζε ελΫξγεηαο Ϋιμεο
ηελ Σερληθή
Πξνζθνξά ησλ Γηαγσληδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ
Τπνθάθειν Β4.2 ζα πεξηιακβάλεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο
ηεο ελέξγεηαο έιμεο (ζε KWh) θαζψο θαη ε αλάθηεζε ηεο ελέξγεηαο έιμεο (ζε
KWh) πνπ θαηαλαιψζεθε.
Οη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί ζα γίλνπλ κε βάζε ηα παξαθάησ δεδνκέλα:
 Σνλ ηχπν ζπξκψλ πνπ ζα πξνηείλεη ν δηαγσληδφκελνο
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 Σνλ απαηηνχκελν ζηφιν ζπξκψλ επί ηεο γξακκήο γηα ρξνλναπφζηαζε 3
ιεπηψλ, κε ηαπηφρξνλε εθθίλεζε ησλ ζπξκψλ ζηνπο δχν ηεξκαηηθνχο
ζηαζκνχο ηελ ρξνληθή ζηηγκή ts=0.
 πλνιηθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ ζπξκψλ γηα 5 ψξεο, κε φινπο ηνπο
ζπξκνχο επί ηεο γξακκήο απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ts = 0 έσο ηελ ρξνληθή
ζηηγκή te = 5 hrs, γηα πιήξε δξνκνιφγηα (Άιζνο Βεΐθνπ – Γνπδή – αλαζηξνθή
– Γνπδή – Άιζνο Βεΐθνπ – αλαζηξνθή).
 Αθνινπζψληαο ηα θηλεκαηηθά δεδνκέλα ησλ ζπξκψλ (επηηάρπλζε, κέγηζηε
ηαρχηεηα, επηβξάδπλζε) ρσξίο ηελ ρξήζε ειεχζεξνπ ηξνραζκνχ (coasting)
ησλ ζπξκψλ.
 Με επηβαηηθφ θνξηίν ζπξκψλ 700 άηνκα, θαη ρσξίο επηβαηηθφ θνξηίν θαηά ηελ
αλαζηξνθή ζηνπο επίζηαζκνπο.
 Γπλακηθφ παξνρήο ηζρχνο έιμεο ζηνπο Τπνζηαζκνχο Έιμεο 750 V DC.
 Οξηαθφ δπλακηθφ 3εο γξακκήο πάλσ απφ ην νπνίν ζα ελεξγνπνηείηαη ε
επηζηξνθή ηεο αλαγελλψκελεο ελέξγεηαο απφ ηελ πέδε ησλ ζπξκψλ πξνο ην
δίθηπν 20 kV, φπσο απηφ ζα θαζνξηζζεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν βάζεη ηνπ
ζπζηήκαηνο αλάθηεζεο ελέξγεηαο πνπ παξέρεη, θαη πνπ ζα ηεθκεξησζεί
αλάινγα απφ απηφλ.
 Σν ζχζηεκα ζα ιάβεη ππφςε θαη ηελ αλαθηψκελε ελέξγεηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιια ηξαίλα θηλνχκελα επί ηεο γξακκήο ελψ δελ ζα
πξέπεη λα παξαβηαζζεί ην άλσ φξην δπλακηθνχ ηεο γξακκήο ησλ 900 V DC.
 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθηεζεο ελέξγεηαο ησλ Τπνζηαζκψλ
Έιμεο πνπ ζα πξνηείλεη ν δηαγσληδφκελνο ηα νπνία ζα αλαθέξεη θαη ζα
ηεθκεξηψζεη.
 Σα βνεζεηηθά ζπζηήκαηα επί ηνπ θάζε ζπξκνχ ζα ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά θαη νη
πξνυπνζέζεηο απηέο ζα αλαθεξζνχλ κε ηεθκεξίσζε.
 πλερήο ιεηηνπξγία ηνπ αεξηζκνχ ησλ ζπξκψλ ρσξίο θιηκαηηζκφ ή ζέξκαλζε.
Σξφπνο βαζκνιφγεζεο ηνπ Κξηηεξίνπ Κ2
Γηα ηε βαζκνινγία ηνπ Κξηηεξίνπ Κ2, ν Γηαγσληδφκελνο κε ηε κηθξφηεξε ζπλνιηθή
θαηαλάισζε ελέξγεηαο έιμεο ζα ιάβεη ην βαζκφ 100 (Pbest).
Γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ιχζεηο ησλ ππνινίπσλ Γηαγσληδνκέλσλ (Pexamined)
εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ν ηχπνο:
Pexamined = (Abest / Aexamined) *100
Όποσ:
Pexamined:

Βαθμολογία ηοσ Διαγωνιζομένοσ. (ζηρογγσλοποιημένη ζε δύο
δεκαδικά)
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22.3.3

Aexamined:

Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο έιμεο πνπ πξνηείλεη ν
Γηαγσληδφκελνο.

Abest:

Ζ κηθξφηεξε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο έιμεο.

Κξηηάξην Κ3 : «Αξηζκφο Δπηβαηψλ αλΪ ζπξκφ»
ηελ Σερληθή
Πξνζθνξά ησλ Γηαγσληδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ
Τπνθάθειν Β4.14 ηνπ Σξνραίνπ Τιηθνχ, πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ Δπηβαηψλ αλά
πξκφ.
Σξφπνο βαζκνιφγεζεο Κξηηεξίνπ Κ3
Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηβαηψλ αλά ζπξκφ (Abest) πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο
Πξνζθνξέο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζα ιάβεη 100 βαζκνχο.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ (Αexamined) ζα θαηαλεκεζνχλ
ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ηχπν:
Pexamined = (Aexamined/Abest) *100
Όποσ:
Pexamined:

Βαθμολογία ηοσ Διαγωνιζομένοσ (ζηρογγσλοποιημένη ζε δύο
δεκαδικά)

Aexamined: Ο αξηζκφο επηβαηψλ αλά ζπξκφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
πξνζθνξά ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ.
Abest:

22.4

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηβαηψλ αλά ζπξκφ (Abest) φπσο
προκύπηει από ηις Προζθορές ηων Διαγωνιζομένων.

Βαζκνινγέα Σερληθάο ΠξνζθνξΪο (Σ.Π)
Η Βαθμολογία ηης Τετνικής Προζθοράς (Τ.Π) προκύπηει από ηον ηύπο:
ΤΠ= Κ1*Β1+Κ2*Β2+Κ3*Β3
Όποσ:

Κ1,2,3= Βαθμολογία Κριηηρίοσ 1,2,3ανηίζηοιτα
Β1,2,3= Βαρύηηηα Κριηηρίοσ 1,2,3 ανηίζηοιτα

Μέγιζηη Βαθμολογία Τ.Π (max)=100
Ζ βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΣΠ) ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζα πξνθχςεη
απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ Κξηηεξίσλ.
ηε ζπλέρεηα, πνιιαπιαζηάδεηαη ε βαζκνινγία εθάζηνπ Κξηηεξίνπ (Κi), επί ηελ
αληίζηνηρε βαξχηεηά ηνπ (Bi) ε νπνία αλαγξάθεηαη ζηνλ ζρεηηθφ Πίλαθα θαη απφ
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ην άζξνηζκα απηψλ (ΚixBi), πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο
Πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 23: ΣΡΟΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
23.1

Κάζε ηερληθή πξνζθνξά ζα ιάβεη Σειηθή Βαζκνινγία (1) απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή επηξξνήο 0,30 πνπ εμάγεηαη απφ ηνλ ηχπν:
1 = 0,30 x ΣΠ
φπνπ ΣΠ = ε βαζκνινγία πνπ έιαβε ε ηερληθή πξνζθνξά ζε φια ηα θξηηήξηα.

23.2

Κάζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ιάβεη Σειηθή Βαζκνινγία (2) κε βάζε ηνλ
ζπληειεζηή επηξξνήο 0,70, πνπ εμάγεηαη απφ ηνλ ηχπν:
2 = 0,70 x ι x 100
φπνπ ι = Π (min)
Π
θαη Π (min) = Ζ ειάρηζηε πξνζθεξζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά απφ ηνπο
Γηαγσληδφκελνπο
θαη Π = Ζ θξηλφκελε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ εθάζηνηε Γηαγσληδφκελνπ.
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε
πξνζθνξΪο, βΪζεη ηεο βΫιηηζηεο ζρΫζεο πνηφηεηαο - ηηκάο Πα, πξνθχπηεη
βάζεη ηνπ ηχπνπ :
Πα = 1 + 2.
Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν.
Πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη εθείλνο ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη
ζπγθεληξψζεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζην Πα.
ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ε ΑΜ επηιέγεη ηνλ Γηαγσληδφκελν κε ηε
κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη σο
πξνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε ΑΜ επηιέγεη ηνλ Γηαγσληδφκελν κε θιήξσζε
κεηαμχ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.

ΑΡΘΡΟ 24: ΓΔΜΔΤΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Οη Γηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα
ζχληαμε ηεο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο
πεξηιακβΪλνληαη ζηα ζπκβαηηθΪ
ρεδηαζκνχ θιπ), φζν θαη κε ηηο
ζπκκφξθσζή ηνπο κε απηέο ζπληζηά
δηαγσληζκφ.
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24.1

ΥΪξαμε – ΘΫζεηο ζηαζκψλ, θξεΪησλ θαη δηαζηαπξψζεσλ
ηελ νξηδνληηνγξαθηθή ράξαμε ηεο γξακκήο, νη ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ θαη
εηδηθφηεξα ησλ πεξηγξακκάησλ ησλ αλνηθηψλ νξπγκάησλ απηψλ, ησλ θξεάησλ
αεξηζκνχ ησλ ζηαζκψλ ή ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηεξκαηηθψλ θξεάησλ, θαζψο θαη
ησλ δηαζηαπξψζεσλ ηξνρηνγξακκψλ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηα αληίζηνηρα
ζρέδηα ηεο Μειέηεο Γεκνπξάηεζεο ηεο ΑΜ, είλαη δεζκεπηηθέο. Βειηηψζεηο ηεο
νξηδνληηνγξαθηθήο ράξαμεο πνπ ηπρφλ πξνηαζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο,
κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ΑΜ, εθφζνλ είλαη εληφο ησλ
Πξνδηαγξαθψλ ηεο ράξαμεο. ε φηη αθνξά ηε θαηαθφξπθε ράξαμε ηεο γξακκήο,
δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ην Άλσ Τςφκεηξν ηδεξνηξνρηάο (TOR) θαη λα
βειηησζνχλ αληίζηνηρα νη θαηά κήθνο θιίζεηο ηεο γξακκήο εθ΄φζνλ είλαη εληφο ησλ
Πξνδηαγξαθψλ ηεο ράξαμεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα αιιάμνπλ νη
ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ, θξεάησλ θαη δηαζηαπξψζεσλ ηξνρηνγξακκψλ ζχκθσλα κε
ηα παξαπάλσ.

24.2

Μάθνο απνβαζξψλ ζηαζκψλ (ειΪρηζην)
Χο κήθνο απνβαζξψλ ζηαζκνχ ελλνείηαη ην θαζαξφ (ιεηηνπξγηθφ) κήθνο θάζε
ζηαζκνχ ζην επίπεδν απνβαζξψλ, κε πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δχν κεησπηθψλ
ηνηρίσλ. Σν ειάρηζην κήθνο απνβαζξψλ ζηαζκψλ ζα είλαη 80κ κε πξφβιεςε ζην
ζρεδηαζκφ γηα δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζηα 110κ.

24.3

Δπηβαηηθά θέλεζε αλΪ ζηαζκφ
Ζ επηβαηηθή θίλεζε ηνπ θάζε ζηαζκνχ νξίδεηαη σο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ
εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ επηβαηψλ αλά ψξα αηρκήο ζηνλ ζηαζκφ. Ο
ζρεδηαζκφο ηνπ θάζε ζηαζκνχ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνβιέςεηο
επηβαηηθήο θίλεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Άξζξν 9 ηνπ Δγρεηξηδίνπ
ρεδηαζκνχ.

24.4

Μεηαθνξηθά Ηθαλφηεηα
Mεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ αλά
ψξα αηρκήο θαη θαηεχζπλζε. Ζ επηβαηηθή θίλεζε πνπ ζα ιεθζεί ππφςε γηα ην
ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη θαη΄ ειΪρηζηνλ 28.000 επηβάηεο αλά ψξα
αηρκήο θαη θαηεχζπλζε, κε ρξνλναπφζηαζε 90 sec.

24.5

Υξνλναπφζηαζε ρεδηαζκνχ Λεηηνπξγέαο
Ζ ρξνλναπφζηαζε ζρεδηαζκνχ ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 90 sec.

24.6

ΜΫζνδνο δηΪλνημεο θχξηαο ζάξαγγαο
Ζ θχξηα ζήξαγγα ζην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ ζα είλαη δηπιήο ηξνρηάο, εζσηεξηθήο
ειάρηζηεο δηακέηξνπ 8,48m θαη ζα θαηαζθεπαζζεί κε θαη‟ ειάρηζηνλ δχν (2)
θαηλνχξγηα κεραλήκαηα ΣΒΜ νινκέησπεο θνπήο, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 2321 ησλ
Πξνδηαγξαθψλ Τιηθψλ & Δξγαζηψλ Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. Ζ επέλδπζε
ηεο ζήξαγγαο ΣΒΜ ζα απνηειείηαη απφ δαθηπιίνπο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
ζηνηρείσλ (segments) νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο.
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24.7

Σξφπνο ιεηηνπξγέαο ζπξκψλ
Οη ζπξκνί ζα ιεηηνπξγνχλ πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα ρσξίο ηελ αλάγθε χπαξμεο
νδεγνχ επί ηνπ ζπξκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο.

24.8

Αξηζκφο επηβαηψλ αλΪ ζπξκφ
Ο ειΪρηζηνο αξηζκφο επηβαηψλ (ειάρηζηε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ζπξκνχ) αλά
ζπξκφ ζα είλαη 700 άηνκα.

ει. 69 απφ 77

18PROC003652703 2018-09-06
ΓΡΑΜΜΖ 4 – ΣΜΖΜΑ Α΄,
«ΑΛΟ ΒΔΨΚΟΤ - ΓΟΤΓΖ»

RFP-308/17

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Β΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ Α
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α.1
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο)
……………………………………………………………………………………../ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.
Ζκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………..
Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνληνο Φνξέα1) ……ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ
Α.Δ.………...................................................................................................................................
....
(Γηεχζπλζε Αλαζέηνληνο Φνξέα2)
Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, ΣΚ 11525.....
Δγγχεζε καο ππ‟αξηζκ. ……………….. πνζνχ ……………………..…………….…………..
επξψ3.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ επξψ ………………………………………...…4ππέξηνπ:
(i)

[ζε
πεξίπησζε
θπζηθνχ
πξνζψπνπ]:
(νλνκαηεπψλπκν,
...................................
……………………,
ΑΦΜ:
.......................
.........................………………………, ή

παηξψλπκν)
(δηεχζπλζε)

(ii) [ζε
πεξίπησζε
λνκηθνχ
πξνζψπνπ]:
(πιήξε
επσλπκία)
….................................................... ………………..…., ΑΦΜ: ........................ (δηεχζπλζε)
................................…………………, ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ/λνκηθψλ πξνζψπσλ

1
2
3
4

α) (πιήξε
επσλπκία)
..........................

................................,

ΑΦΜ:

....................

(δηεχζπλζε)

β) (πιήξε
επσλπκία)
..........................

................................,

ΑΦΜ:

....................

(δηεχζπλζε)

γ) (πιήξε
επσλπκία)
..........................

................................,

ΑΦΜ:

....................

(δηεχζπλζε)

Όπφς ορίδεταη στα έγγραυα τες σύκβασες.
Όπφς ορίδεταη στα έγγραυα τες σύκβασες.
Το ύυος τες εγγσετηθής επηστοιής σσκκετοτής θαζορίδεταη στα έγγραυα τες σύκβασες σε σσγθεθρηκέλο τρεκατηθό
ποσό αλαγράυεταη οιογράυφς θαη σε παρέλζεσε αρηζκετηθώς.
Όπφς σποσεκείφσε 3.
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(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο)
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ
ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ) .RFP-308/17 Πξφζθιεζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο:
“(ηίηινο
ζχκβαζεο)
ΓΡΑΜΜΖ
4
–
ΣΜΖΜΑ
Α‟«ΑΛΟ
ΒΔΗΚΟΤΓΟΤΓΖ»…………………………………………………………………………………………………
……………”.
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ……………………
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο
ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγχεζε) θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία
απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε
ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………..
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.
Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα θαη νπνηαδήπνηε
δηαθνξά επ‟ απηήο ζα ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ
Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθφ δίθαην.

(ΔμνπζηνδνηεκέλεΤπνγξαθή)
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SAMPLE A.2
PARTICIPATION LETTER OF GUARANTEE

Issued by (Full name of the Credit Institution)
........................................................./ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.
Date of issuance:........
To: (Full name of the Awarding Body 5 )
ATTIKO METRO S.A.
(Adress of the Awarding Body6 )
191-193 Messogion Ave. 11525 Athens, Greece
Our Guarantee no. ............. against the amount of ....................... euro7.

We hereby declare that we irrevocably and unreservedly guarantee waiving our rights to to
make use of the benefit of division and discussion up to the amount of ………………………..
euro 8 in favour of:
(i) [in case of a physical entity]: (full name, father‟s name) ……………………….., Tax Payer‟s
Number …………………. (address) ……………………………………., or
(ii) [in case of a legal entity]: (full name) ……………………….., Tax Payer‟s Number
…………………. (address) ……………………………………., or
(iii) [in case of a Joint Venture/ Consortium]: of physical/ legal entities
a) (full name) ……………………….., Tax Payer‟s Number …………………. (address)
…………………………………….,
b) (full name) ……………………….., Tax Payer‟s Number …………………. (address)
…………………………………….,
c) (full name) ……………………….., Tax Payer‟s Number …………………. (address)
…………………………………….,
(fill in all members of the Joint Venture/ Consortium)

individually and for each one of the above and jointly and severally liable in their capacity as
members of the Joint Venture/ Consortium for its/their participation, in accordance with
ATTIKO METRO S.A. Invitation to Tender ………………. (number) for the appointment of
a Contractor for the award of a Contract “(title of Contract)………….................................”.
This guarantee covers only the obligations of the entity (-ies) (in favour of whom this
guarantee is issued), as these ensue from the participation to the above tender procedure
throughout its validity period.

1.
2.
3.
4.

As specified in the Contract documents
As specified in the Contract documents
The amount of the Letter of Guarantee for participation in the tender is set in the contractual documents
against a specific amount, it is written in full and in numbers in brackets.
See footnote 3
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The aforementioned amount remains at your disposal and shall be paid in full or in
instalments. Payment shall be made without disagreement, dispute or objection of any kind
on our part, without examining the validity or non-validity of your claim, within five (5) days
upon receipt of your written notification.
The present guarantee shall remain valid until ……………..
If this guarantee becomes payable, the relevant amount shall be subject to the applicable
stamp duty.
We hereby certify that the amount of the Letters of Guarantee already provided, including
also the amount of the present guarantee, does not exceed the threshold of the Letters of
Guarantee that we have the right to issue.
The Letter of Guarantee shall be collectable and payable in Greece. Any dispute to be raised
concerning this Letter of Guarantee shall be subject to the exclusive jurisdiction of the
competent Courts in Athens, Greece and the Greek legislation.

(Authorized Signature)
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ Β
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β.1
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / Σ. Μ.Δ.Γ.Δ.
Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………………………..
Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα1) ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)2 Μεζνγείσλ 191-193, ΣΚ:11525
Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ
επξψ………………………………………………………………………..4
ππέξ ηνπ:
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ................... ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
β) (πιήξε επσλπκία) .................., ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
γ) (πιήξε επσλπκία) ..................., ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ..................
(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο)
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ
ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο
ΓΡΑΜΜΖ
4
–
ΣΜΖΜΑ
Α‟«ΑΛΟ
ΒΔΗΚΟΤΓΟΤΓΖ»…………………………………………………………………………………………………
……………”.ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ) .RFP-308/17Πξφζθιεζε ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ..

1
2
3
4

Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο.
Όπσο ππνζεκείσζε 3.
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Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία
απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε
ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πΫληε (5) εκΫξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε
εγγπνδνζίαο καο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.
Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα θαη νπνηαδήπνηε
δηαθνξά επ‟ απηήο ζα ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ
Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθφ δίθαην.
(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)
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SAMPLE Β.2
GOOD PERFORMANCE LETTER OF GUARANTEE
Issued by (Full name of the Credit Institution)
........................................................./TMEDE
Date of issuance:........
To: (Full name of the Awarding Authority / Agency 9)
ATTIKO METRO SA
(Adress of the Awarding Authority / Agency10 )
191-193 Messogion Ave 11525 Athens, Greece
Our Guarantee no. ............. against the amount of ....................... euro11.

We hereby declare that we irrevocably and unreservedly guarantee waiving our rights to to
make use of the benefit of division and discussion up to the amount of ………………………..
euro 12
in favour of:
(i) [in case of a physical entity]: (full name, father‟s name) ……………………….., Tax Payer‟s
Number …………………. (address) ……………………………………., or
(ii) [in case of a legal entity]: (full name) ……………………….., Tax Payer‟s Number
…………………. (address) ……………………………………., or
(iii) [in case of a Joint Venture/ Consortium]: of physical/ legal entities
a) (full name) ………….., Tax Payer‟s Number ……………. (address) ………,
b) (full name) ……Tax Payer‟s Number … (address) ………………………….,
c) (full name) ………………, Tax Payer‟s Number ………… (address) …………,
(fill in all members of the Joint Venture/ Consortium)
individually and for each one of the above and jointly and severally liable in their capacity as
members of the Joint Venture/ Consortium for the good performance of the contract “(title of
the contract)”, in accordance with ATTIKO METRO S.A. Invitation to Tender ……………….
(number)”.

The aforementioned amount remains at your disposal and shall be paid in full or in
instalments. Payment shall be made without disagreement, dispute or objection of any kind
on our part, without examining the validity or non validity of your claim, within five (5) days
upon receipt of your written notification.
9

As specified in the Contract documents
As specified in the Contract documents
11
The amount of the Letter of Guarantee is written in full and in numbers in brackets.
12
See footnote 3
10
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The present guarantee shall remain valid until it is returned to us along with a written
statement of yours that we can assume that our Bank is free from any relevant obligation for
the provision of security.
If this guarantee becomes payable, the relevant amount shall be subject to the applicable
stamp duty.
We hereby certify that the amount of the Letters of Guarantee already provided, including
also the amount of the present guarantee, does not exceed the threshold of the Letters of
Guarantee that we have the right to issue.
The Letter of Guarantee shall be collectable and payable in Greece. Any dispute to be raised
concerning this Letter of Guarantee shall be subject to the exclusive jurisdiction of the
competent Courts in Athens, Greece and the Greek legislation.
(Authorized Signature)
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