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ΑΡΘΡΟ 1: ΓΔΝΗΚΑ
1.1

Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (ζηε ζπλέρεηα αλαθεξφκελε σο ΑΜ) ηδξχζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ Ν. 1955/91 (ΦΔΚ 112/18.07.91, η. Α‟). 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 (ΦΔΚ 284/11.12.03, η. Α‟), 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.

1.2

Ζ Α.Μ. δηελεξγεί δηαγσληζκφ κε αλνηθηή δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηε
ζχκβαζε γηα ηελ αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη ηξίησλ, πξνζθαιψληαο φζνπο
έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ζηα Πξνζαξηήκαηα απηήο.

.1.3

Αλαζέησλ Φνξέαο, Κχξηνο θαη Δξγνδφηεο ηεο χκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί είλαη ε
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (ΑΜ). ηνηρεία ηνπ θνξέα θαη θσδηθνί NUTS πεξηιακβάλνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Δπσλπκία
Σαρ. Γηεχζπλζε
Πφιε
Σαρ. Κψδηθαο
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Φαμ
Γεσγξαθηθή Πεξηνρή Φνξέα (Nuts)
Γεσγξαθηθή Πεξηνρή εθηέιεζεο
χκβαζεο

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

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΚΧΓΗΚΟ CPV
2.1

Ζ αλάδνρνο αζθαιηζηηθή εηαηξεία πνπ ζα επηιεγεί απφ ηελ ΑΜ, ζην πιαίζην ηνπ
παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ηελ θάιπςε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αζθάιηζεο Αζηηθήο
Δπζχλεο έλαληη ηξίησλ, ζα πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα, ηνπ
νπνίνπ ην βαζηθφ πιαίζην έρεη ήδε πξνδηαγξάςεη ε ΑΜ.
Πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο λα εθηηκήζνπλ απφ ηψξα ηηο απαηηήζεηο ηεο
ΑΜ ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ απηνχ ζηνλ νπνίν θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ
θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Αζθάιηζεο, επί ηνπ
νπνίνπ ζα ππνβάινπλ πξνζθνξά, ηίζεληαη ππφςε ηνπο ην βαζηθφ πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ πνπ απηφ ζα πξνζθέξνπλ ζην
Πξνζάξηεκα (Γ) «Πεξηγξαθή Πξνγξάκκαηνο Αζθάιηζεο Αζηηθήο Δπζχλεο» ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
εκεηψλεηαη φηη ε ΑΜ ζηεγάδεη ηηο θεληξηθέο ηεο ππεξεζίεο ζε ηξία θηίξηα απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα σο εμήο :
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 Κηίξην ηεο νδνχ Μεζνγείσλ 191-193 ζηελ Αζήλα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 4.600 m2,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο.
 Κηίξην ηεο νδνχ Γεδεψλ 2 ζηελ Αζήλα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1.100 m2.
 Κηίξην ηεο νδνχ 26εο Οθησβξίνπ 40 ζηε Θεζζαινλίθε ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1.200
m2, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο.
2.2

Οη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηη, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο
Γηαγσληζκνχ, απαηηείηαη λα ππνβάινπλ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζθαιηζηηθνχ παθέηνπ, ηνπο φξνπο ηνπ νπνίνπ έρεη
πξνδηαγξάςεη ε ίδηα ε ΑΜ (βι. Πξνζάξηεκα Γ) θαη δελ επηηξέπεηαη, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, ε ππνβνιή δηαθνξεηηθψλ αζθαιηζηηθψλ πξνηάζεσλ. Με δεδνκέλν ηνλ
ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο Γηαγσληδφκελνπο ραξαθηήξα ησλ φξσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη φηη θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά, βάζεη ηηκήο, δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή
ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.

2.3

Ο Κσδηθφο CPV ηεο χκβαζεο είλαη: 66516000-0 «Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο αζηηθήο
επζχλεο».

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ ‒ ΠΡΟΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ – ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
3.1

Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα
είλαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ, κε δηθαίσκα παξάηαζεο κνλνκεξψο
ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέρξη ηε ζπκπιήξσζε επηπιένλ δώδεθα (12) κελώλ, κε
ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πξναίξεζεο
κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο
ζχκβαζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρφλ παξάηαζεο, νη ηηκέο
ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ ζα θαηαβάιινληαη απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζχκθσλα
κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο αλαδφρνπ αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, παξακέλνπλ
ζηαζεξέο.

3.2

Ζ πξνεθηηκψκελε δαπάλε κηθηνχ αζθαιίζηξνπ γηα ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα (12)
κελψλ, αλέξρεηαη ζε δώδεθα ρηιηάδεο (12.000,00€) Δπξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ θφξσλ θαη λφκηκσλ επηβαξχλζεσλ). Ζ ζπλνιηθή πξνεθηηκψκελε δαπάλε ηνπ
πλνιηθνχ Μηθηνχ Αζθαιίζηξνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ θαη λφκηκσλ
επηβαξχλζεσλ) γηα ηε δηάξθεηα ησλ εηθνζηηεζζάξσλ (24) κελψλ, δειαδή
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρφλ παξάηαζεο ησλ δψδεθα (12) κελψλ, αλέξρεηαη ζε
είθνζη ηέζζεξεο ρηιηάδεο (24.000,00 €) Δπξώ.

3.3

Ζ ζπλνιηθή Πξνεθηηκψκελε Ακνηβή είλαη δεζκεπηηθή θαη δελ επηηξέπεηαη ζηνπο
δηαγσληδφκελνπο λα ηελ ππεξβνχλ.

3.4

Ζ Τπεξεζία έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο ΑΣΣΗΚΟ
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ε χκβαζε πνπ ζα αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ
δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
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ΑΡΘΡΟ 4: ΣΗΣΛΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Ο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη «ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ
ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.».
Ο ηίηινο απηφο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε φινπο ηνπ Φαθέινπο θαη (Τπν)θαθέινπο
ησλ πξνζθνξψλ θαη γεληθά ζε φια ηα έγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ
παξφληνο δηαγσληζκνχ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ θσδηθφ Αλαθνξάο RFP-345/18.
ΑΡΘΡΟ 5: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ - ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ
5.1

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε αλνηθηή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 264 ηνπ
Ν.4412/16.
Ζ Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξείηαη ζην ΚΖΜΓΖ, αλαξηάηαη ζηε Γηαχγεηα θαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξείηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη
ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΑM (www.ametro.gr).
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄147/08.08.2016).

5.2

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 311 ηνπ Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6: ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΣΔΚΜΖΡΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
6.1

ην Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο νηθνλνκηθνί θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ
αζθάιηζεο απφ ην θαηαζηαηηθφ ησλ νπνίσλ ζαθέζηαηα πξνθχπηεη φηη ε παξνρή ησλ
δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ εληάζζεηαη ζηνλ εηαηξηθφ ηνπο ζθνπφ, λνκηθά πξφζσπα
κεκνλσκέλα ή ζε έλσζε απηψλ θαη νη νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε:
α)

έλα θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο ή

β)

ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή

γ)

ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Γ), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα
Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ Γ ή

δ)

ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξή ή πνιπκεξή ζπκθσλία κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ

ΚΑΗ
Δπίζεο απαηηείηαη, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, λα απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
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Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κέζσ πξαθηόξσλ ή
κεζαδόλησλ γηα ινγαξηαζκό αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ.
6.2

ε πεξηπηψζεηο ελψζεσλ φπσο θνηλνπξαμίεο θαη ζπκπξάμεηο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
Κάζε λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα θαη κφλν δηαγσληδφκελν
ζρήκα είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ζχκπξαμεο είηε σο κέινο θνηλνπξαμίαο. ε
αληίζεηε πεξίπησζε ζα απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία φινη νη Γηαγσληδφκελνη, ζηε
ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην ίδην πξφζσπν.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ νη Γηαγσληδφκελνη κε ηελ κνξθή ελψζεσλ δελ
ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ ηχπν. Όκσο, ε ζχκπξαμε ή ε
θνηλνπξαμία πνπ ζα επηιεγεί ππνρξενχηαη, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, λα
θαηαζέζεη ζηελ ΑΜ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν γηα ηε ζχζηαζε ζχκπξαμεο ή
θνηλνπξαμίαο.
ε θάζε πεξίπησζε απφ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζπζηάζεσο ζα πξέπεη λα
απνδεηθλχεηαη φηη ηα κέιε ησλ ζπκπξάμεσλ/θνηλνπξαμηψλ επζχλνληαη έθαζηνο έλαληη
ηεο ΑΜ, αιιειεγγχσο, αδηαίξεηα θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

6.3

Ζ ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ, δειαδή ε ππνβνιή Πξνζθνξάο, πξνυπνζέηεη θαη
απνηειεί ηεθκήξην φηη ν Γηαγσληδφκελνο έρεη κειεηήζεη θαη έρεη πιήξε γλψζε
ησλ
φξσλ θαη ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη φηη έρεη ειέγμεη θαη γλσξίδεη θαιά φια ηα
ζηνηρεία θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη φηη έρεη ιάβεη ππ‟ φςηλ ηνπ φια ηα ζηνηρεία απηά ζηελ δηακφξθσζε
ηεο πξνζθνξάο ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΓΓΤΖΔΗ
7.1

Γεληθνί Όξνη
Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εθδίδνληαη πξνο φθεινο ηεο ΑΜ, κε απνθιεηζηηθή δαπάλε
ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ. 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 λ. 4364/2016, πνπ ιεηηνπξγνχλ
λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζηα θξάηε - κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ.
Μπνξνχλ επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα αληίζηνηρα
Τπνδείγκαηα ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (Β) ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
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 θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά.
Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα είλαη ξεηέο, αλέθθιεηεο, άλεπ φξσλ θαη πιεξσηέεο κε
ηελ πξψηε απαίηεζε ηεο ΑΜ. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα είλαη εηζπξαθηέεο θαη
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πιεξσηέεο ζηελ Διιάδα θαη νπνηαδήπνηε δηαθνξά επ‟ απηήο ζα ππφθεηληαη ζηελ
απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην
ειιεληθφ δίθαην.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα γίλεηαη έιεγρνο απφ ηελ ΑΜ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ησλ
Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ πκκεηνρήο, 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, ν Γηαγσληδφκελνο ζα απνθιείεηαη 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
θεξύζζεηαη έθπησηνο.
7.2

Δγγύεζε πκκεηνρήο
Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ νη Γηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα
θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο γηα πνζφ ίζν
κε ηεηξαθόζηα νγδόληα (480,00€) Δπξώ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο
πξνεθηηκψκελεο δαπάλεο ηνπ πλνιηθνχ Μηθηνχ Αζθαιίζηξνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ θφξσλ θαη λφκηκσλ επηβαξχλζεσλ) γηα ηε δηάξθεηα ησλ εηθνζηηεζζάξσλ (24)
κελψλ, δειαδή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρφλ παξάηαζεο ησλ δψδεθα (12) κελψλ.
Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζα ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηαθνζίσλ
ελελήληα (390) εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ.
Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζα εθδνζεί πξνο φθεινο ηεο ΑΜ, κε
απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ θαη ζα είλαη ζχκθσλε κε ην Τπφδεηγκα
Β1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (Β) ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαηεζείζα
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηα αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ ζα θαιέζεη ην Γηαγσληδφκελν λα πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή
ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Β1, εληφο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή.
Οη Γηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζα ζπκκνξθσζνχλ, απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ.
Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεύεηαη από Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην
Γηαγσληζκό, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ γίλεηαη δεθηή. Ο Γηαγσληδόκελνο
πνπ δελ ζα ζπκκνξθσζεί απνθιείεηαη από ην Γηαγσληζκό.
ε πεξίπησζε πνπ ν Γηαγσληδφκελνο είλαη έλσζε νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα
είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη 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.
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:
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(α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο 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,
εθφζνλ απαηηείηαη.
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 παξαίηεζεο απφ απηά.
Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηαπίπηεη 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 ηηο απαηηνχκελεο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ή/ θαη έγγξαθα ή
δελ ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 17 ηεο παξνχζαο ή αλ ν πξνζθέξσλ
απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο.
7.3

Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο θαηαζέηεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
χςνπο 5% επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπλνιηθνχ κηθηνχ αζθαιίζηξνπ
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ θαη λφκηκσλ επηβαξχλζεσλ), γηα εηθνζηηέζζεξηο
(24) κήλεο ζπλνιηθά. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πνπ ζα εθδψζεη ν
Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλε κε ην Τπφδεηγκα Β2 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, ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ θαη
ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο χκβαζεο. Ζ αλσηέξσ Δγγχεζε θαιχπηεη θάζε 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
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φισλ ηεο
ζχκβαζεο.
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 απαηηήζεσλ ηεο θαηά
ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη πνπ νθείινληαη ζηελ
κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ.
Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ζα ηζρχεη θαη ζα παξακέλεη ζε ηζρχ θαη
ελέξγεηα κέρξη λα νινθιεξσζνχλ ηθαλνπνηεηηθά φιεο νη απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο.
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Ζ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο απνδίδεηαη άηνθα ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ.
Όιεο νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εθδίδνληαη θαη ηεξνχληαη πξνο φθεινο ηεο ΑΜ, κε
απνθιεηζηηθή επηβάξπλζε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα
είλαη ξεηέο, αλέθθιεηεο, άλεπ φξσλ θαη πιεξσηέεο κε ηελ πξψηε απαίηεζε ηεο ΑΜ,
ζα εθδίδνληαη δε απφ αμηφπηζηεο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδεο απνδεθηέο ζηελ ΑΜ σο
απηνθεηιέηεο θαη πξσηνθεηιέηεο, ζα είλαη παξαδνηέεο θαη πιεξσηέεο ζηελ Αζήλα, ζα
δηέπνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ζα ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή
δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ Γηθαζηεξίσλ ησλ Αζελψλ γηα φιεο ηηο δηαθνξέο πνπ ηπρφλ
πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηηο Δγγπήζεηο.
Ζ ΑΜ ζα ειέγμεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ελ ιφγσ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ.
ΑΡΘΡΟ 8: ΣΔΤΥΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ
8.1

Σν ηεχρνο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο, ην
νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.).

8.2

Σν παξφλ ηεχρνο δηαηίζεηαη ζηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο
Α.Μ. (www.ametro.gr), ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζε έληππε κνξθή απφ ηελ ΑΜ ζηελ
παξαθάησ δηεχζπλζε, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 9:00 έσο 15:00, θαηφπηλ
ζπλελλφεζεο.
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
Μεζνγείσλ 191-193
115 25 ΑΘΖΝΑ
Τπφςε: θαο Αηθ. αΐηε
Σει. 210.679.2473
Fax: 210.672.6126

8.3

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ εξσηήκαηα θαη λα δεηήζνπλ
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηνπ δηαγσληζκνχ απεπζπλφκελνη, εγγξάθσο ην
αξγφηεξν, κέρξη ηηο 7.01.19 θαη ψξα 11:00 π.µ., ζηε Γηεχζπλζε Λ. Μεζνγείσλ 191193 115 25 Αζήλα, κε ξεηή αλαθνξά ζηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ, φπσο απηφο
νξίδεηαη ζην Άξζξν 4 ηεο παξνχζαο.
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα ζπγθεληξψζεη φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ
θαη ζα εθδψζεη Γηεπθξηληζηηθό Σεύρνο, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 16.01.19 θαη ψξα
11:00 π.µ ην νπνίν ζα αλαξηεζεί θαη ζα είλαη δηαζέζηκν γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Μ. (www.ametro.gr). Δπίζεο, νη Γηαγσληδφκελνη ζα κπνξνχλ
λα ην παξαιάβνπλ απφ ηελ AM κε δηθή ηνπο επζχλε ζηε δηεχζπλζε ηεο παξ. 8.2 ηεο
παξνχζαο.
Οη δηεπθξηλίζεηο ηνπ Σεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ ζπκπιεξψλνπλ, ελζσκαηψλνληαη θαη
ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. ην ηεχρνο απηφ
είλαη επίζεο δπλαηφ λα πεξηιεθζνχλ βειηηψζεηο, ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο
φξσλ ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ηπρφλ πξνθχςεη φηη απαηηνχληαη. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα κελ ακειήζνπλ λα ιάβνπλ γλψζε απηνχ.

ειίδα 9 απφ 62

18PROC004253246
2018-12-21
ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ

RFP-345/18

ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Δπηζεκαίλεηαη φηη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ πιεξνθνξίεο απφςεηο θιπ νη νπνίεο
ελδέρεηαη λα δηαηππσζνχλ απφ νπνηνδήπνηε κέινο, ζηέιερνο ή ππάιιειν ηεο ΑΜ
δελ είλαη δεζκεπηηθέο θαη νη Γηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο κφλν
ηα πεξηερφκελα ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε ζρεηηθή επ‟ απηψλ επίζεκε
αιιεινγξαθία.
ΑΡΘΡΟ 9: ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ
9.1

Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, πξέπεη λα αθνινπζνχλ ζε φηη αθνξά ηνλ
ηξφπν ππνβνιήο θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ, ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα
Γηαθήξπμε.

9.2

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξώλ ιήγεη ηελ 22α Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη
ψξα 11:00 π.µ..
Οη θάθεινη πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θξίλνπλ πξφζθνξν
νη Γηαγσληδφκελνη (θαηάζεζε ή απνζηνιή κε ππεξεζία courier), ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν.
Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ζπλεδξηάζεη γηα ηελ παξαιαβή/ απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΑΜ, ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε πνπ
αλαγξάθεηαη ζην άξζξν 8.2 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 8.2 ηεο παξνχζαο,
είηε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ κηζή ψξα πξηλ ηελ ψξα ιήμεο. Οη
πξνζθνξέο 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 ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 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 14.1.1 ηεο παξνχζαο.
εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε νη Γηαγσληδφκελνη θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ
επζχλε ηεο έγθαηξεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο απφ ηελ Α.Μ., κέρξη ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαγξάθεηαη παξαπάλσ.
Ζ Α.Μ. δελ θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε άθημεο ησλ πξνζθνξψλ.
Δθπξόζεζκε ππνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρεη σο
ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ Γηαγσληδφκελνπ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
θαζπζηέξεζε απνδίδεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Οη εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο
επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.

9.3

Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο κε ηξφπν ζπκβαηφ πξνο ηηο
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο.
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Οη πξνζθνξέο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ παξαθάησ
εηηθέηα:

ΔΝΦΡΑΓΗΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
(ε επσλπκία - ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε - ηειέθσλν - fax ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ζε
πεξίπησζε ζύκπξαμεο ή Κνηλνπξαμίαο, ηα ζηνηρεία όισλ ησλ κειώλ ηεο)

ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ:
«ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ
Α.Δ.»
(Κσδηθόο αλαθνξάο RFP- 345/18)
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ …………
Πξνο : ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193
11525, Αζήλα
Τπόςε : Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ
_______________________________________________________________

ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ (DCC)
Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη, εθηφο θαθέινπ πξνζθνξάο, απφ
δηαβηβαζηηθή επηζηνιή – αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηνλ Γηαγσληζκφ.
9.4

Σα πεξηερόκελα ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο:
(α)

έλαο (Τπν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» (πεξηιακβάλεη
ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαηηεηά ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο.
θαη

(β)

9.5

έλαο (Τπν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» (πεξηιακβάλεη ηα
ζηνηρεία θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο).

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ρξνληθό
δηάζηεκα ηξηαθνζίσλ εμήληα (360) εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ΑΜ θαη
εθφζνλ ζπλαηλεί ν δηαγσληδφκελνο, γηα φζν ρξφλν θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο κηθξόηεξε ηεο παξαπάλσ
αλαθεξόκελεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

9.6

Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηηο δεηνχκελεο
ππεξεζίεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
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9.7

Γελ επηηξέπεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ
δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ.

9.8

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή Γιψζζα πνπ ζα είλαη επίζεκε γιψζζα
ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο.
Δθπξόζεζκε ππνβνιή ηνπ θαθέινπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε έληππε
κνξθή, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ
Γηαγσληδφκελνπ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε απνδίδεηαη ζε
ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Οη εθπξφζεζκνη θάθεινη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα
απνζθξαγηζηνχλ.

ΑΡΘΡΟ 10: ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ
10.1

Κάζε Γηαγσληδφκελνο / Οηθνλνκηθφο Φνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ απνδεηρζεί ή είλαη γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε
άιιν ηξφπν φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαγξάθσλ απφ 10.1.1 έσο 10.1.6.
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ
εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε
ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο
δηαρεηξηζηέο.
 ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γ..

10.1.1

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42).

10.1.2

Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο
ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ
θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν1
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192
ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ
δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.

10.1.3

Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
(EE C 316 ηεο
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α 48),

10.1.4

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2002/475/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο.
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10.1.5

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά
κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005 ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ.3691/2008 (Α‟ 166).

10.1.6

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν
2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ
θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α‟ 215).

10.2

Κάζε Γηαγσληδφκελνο / Οηθνλνκηθφο Φνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο:

10.2.1

Δάλ ε ΑΜ, γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ
έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή
ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή
λνκνζεζία ή/θαη

10.2.2

Δάλ ε ΑΜ, κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο.

10.2.3

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 10.2.1 θαη 10.2.2 αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε.

10.2.4

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 10.2.1 θαη 10.2.2 ν απνθιεηζκφο απηφο παχεη λα
εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.

10.2.5

Δάλ ε AM γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα, φηη ζε βάξνο ηνπ
πξνζθέξνληα έρνπλ επηβιεζεί, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο
επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα
κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο
«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ
ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα
αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ
αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο
πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.

10.3

Δπίζεο θάζε Οηθνλνκηθφο Φνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:

ειίδα 13 απφ 62

18PROC004253246
2018-12-21
ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ

RFP-345/18

ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

10.3.1

Δάλ ε ΑΜ κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαηά ηελ
εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.
4412/16.

10.3.2

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε, ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ
επξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.

10.3.3

Δάλ ε ΑΜ δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε
ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ.

10.3.4

Δάλ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/16
θαη δελ κπνξεί λα ζεξαπεπηεί απνηειεζκαηηθά κε άιια ιηγφηεξα παξεκβαηηθά κέζα.

10.3.5

Δάλ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζηξέβισζεο αληαγσληζκνχ απφ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Φνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ Ν. 4412/16 θαη δελ κπνξεί λα
ζεξαπεπηεί απνηειεζκαηηθά κε άιια ιηγφηεξα παξεκβαηηθά κέζα.

10.3.6

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο θαη άιιεο θπξψζεηο.

10.3.7

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ
παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη θαηά ην άξζξν 15 ηεο παξνχζεο.

10.3.8

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ
ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε.

10.3.9

Δάλ ε ΑΜ κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ
αθεξαηφηεηά ηνπ.

10.3.10

Δάλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ
απφ δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 74
ηνπ Ν. 4412/16.

10.3.11

Δάλ ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο δελ δηαζέηεη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο
Γηαθήξπμεο θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο
πνπ απαηηνχληαη ζην άξζξν 15 ηεο Γηαθήξπμεο.
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10.4

Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ν Γηαγσληδφκελνο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ηνπ ππνβάιεη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο
(Σ.Δ.Τ.Γ.), ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 12.2,
σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ
παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ
άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο.
Ο Γηαγσληδόκελνο πνπ ζα αλαθεξπρζεί κεηνδόηεο ππνρξενύηαη, πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, λα πξνζθνκίζεη όια ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά γηα
ηα νπνία ππέβαιε Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), ηνπ
άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 15 ηεο παξνύζαο.
Ζ ΑΜ κπνξεί λα δεηεί απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο λα ππνβάιεη φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ
απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ε ΑΜ απνθιείεη
έλαλ δηαγσληδφκελν φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή
παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ
πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Οη Γηαγσληδφκελνη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα πιεξνχλ ηα
θξηηήξηα επηινγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ωο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο
αληηθαηάζηαζε ησλ απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ, απνηειεί ην ηππνπνηεκέλν
έληππν ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 12.2 πνπ πεξηιακβάλεηαη
ζην Φάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». Ο Γηαγσληδφκελνο
πνπ ζα αλαθεξπρζεί πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη, λα πξνζθνκίζεη φια ηα
ζρεηηθά απνδεηθηηθά γηα ηα νπνία ππέβαιε ην Σ.Δ.Τ.Γ., πξηλ ηελ πξφζθιεζή ηνπ γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σα ζρεηηθά απνδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν
15 ηεο παξνχζαο.
11.1

Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο
ππεξεζίαο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά
κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ
λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ
πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε
πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.
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Δηδηθφηεξα, νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κέζσ πξαθηόξσλ ή
κεζαδόλησλ γηα ινγαξηαζκό αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ.
ε πεξίπησζε Έλσζεο, ε σο άλσ ππνρξέσζε ηζρχεη γηα θάζε κέινο απηήο.
11.2

Παξόκνηα Δκπεηξία
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ παξφκνηα εκπεηξία.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, νη δηαγσληδφκελνη ζα
πξέπεη λα έρνπλ ζπλάςεη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 2016 έσο θαη 2018,
ηνπιάρηζηνλ:


έλα (1) ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο κε φξην αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ
€5.000.000 θαη



δχν (2) ζπκβφιαηα Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο κε φξην αζθάιηζεο
ηνπιάρηζηνλ €3.000.000

ε πεξίπησζε Έλσζεο ε σο άλσ ππνρξέσζε ηζρχεη αζξνηζηηθά.
11.3

Υξεκαηνιεπηηθή Ηθαλόηεηα
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αλάινγε Υξεκαηνιεπηηθή Ηθαλφηεηα.
Γηα ηελ απφδεημε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζα πξέπεη, απφ ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ (ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ..) κεηά ησλ
πξνζαξηεκάησλ ηνπο, λα πξνθχπηεη φηη ε θαζαξή ζέζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά κέζν
φξν είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ επξψ (10.000.000 €).
εκεηψλεηαη φηη ζαλ θαζαξή ζέζε ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηνπ ππνδείγκαηνο Ηζνινγηζκνχ ηνπ Δ.Γ.Λ.. (παξ. 4.1.103, ΠΓ 1123/80),
ρσξίο φκσο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ινγαξηαζκνί Α.Η.2. «Οθεηιφκελν Κεθάιαην»,
«Οθεηιφκελε Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην», Α.ΗΗΗ. ΓΗΑΦΟΡΔ
ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ – ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ», Α.V.I. «Πνζά
Πξννξηζκέλα γηα Αχμεζε Κεθαιαίνπ».
ε πεξίπησζε Έλσζεο ε σο άλσ ππνρξέσζε ηζρχεη γηα θάζε κέινο απηήο.

11.4

Τπνρξεώζεηο Αληαζθάιηζεο
Οη δηαγσληδφκελνη απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ζπκβαηηθνχο αληαζθαιηζηέο, νη νπνίνη λα
έρνπλ απνδεηθηηθφ αμηνιφγεζήο ηνπο απφ ηνλ δηεζλή νίθν αμηνιφγεζεο εμσηεξηθνχ
S&P κε βαζκνινγία (Α-), ή αληίζηνηρνπ δηεζλή νίθνπ αμηνιφγεζεο κε απιή εθηχπσζε
κέζσ δηαδηθηχνπ.
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ΑΡΘΡΟ 12: ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ»
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ (Τπν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –
Σερληθή Πξνζθνξά» ηεο πξνζθνξάο ππνβάιινληαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ απφ
ηνλ πξνζθέξνληα θαη είλαη ηα παξαθάησ:
12.1

Σελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 7.2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
Γηαγσληδόκελνη πνπ δελ ζα ππνβάινπλ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο
απνθιείνληαη από ην Γηαγσληζκό ρσξίο πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηνπ (Τπν)θαθέινπ Α.

12.2

Tν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.)
Tν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ
λ. 4412/2016. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν
έρεη αλαξηεζεί θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Μ.
(www.ametro.gr), θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Γηαθήξπμεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή
πξνζθνξά, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ππνβάιιεηαη
ρσξηζηά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
Γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ
ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ θάζε έλα απφ ηα σο άλσ
πξφζσπα ή απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζχκθσλα κε παξ. 13,
άξζξνπ 107 ηνπ λ. 4497/2017. Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ, λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη
απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν
θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.

12.3

Σε δήισζε ηνπ Τπνδείγκαηνο Β3 «Γήισζε πγθαηάζεζεο Δπεμεξγαζίαο
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα» ρσξηζηά απφ θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα θαη
ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»
13.1

ηνλ (Τπν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Ο (Τπν)θάθεινο ζηνλ νπνίν
αλαγξάθεηαη εμσηεξηθά «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν
ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (Γ). Σν ζπλνιηθφ
ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο (πλνιηθφ Μηθηφ Αζθάιηζηξν) ζε ΔΤΡΩ έλαληη ηνπ νπνίνπ
πξνηίζεηαη ν Γηαγσληδφκελνο λα πξνζθέξεη πιήξσο ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ησλ 12 κελψλ, εθ‟ φζνλ ηνπ αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζα αλαγξάθεηαη
νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Σν ζπλνιηθφ κηθηφ αζθάιηζηξν ηεο πξνζθνξάο
(πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπ αζθαιίζηξνπ) δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
πξνεθηηκψκελν κηθηφ αζθάιηζηξν ησλ 12 κελψλ, δειαδή ην πνζφ ησλ δώδεθα
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ρηιηάδσλ Δπξώ (12.000,00 €), θαη ην πξνεθηηκψκελν κηθηφ αζθάιηζηξν ησλ 24
κελψλ, δειαδή ην πνζφ ησλ είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ Δπξώ(24.000,00€)
αληίζηνηρα, επί πνηλή απνθιεηζκνύ.
13.2

Σν έληππν ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Γ), επί πνηλή
απνθιεηζκνύ.
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα ζπκπιεξσζεί επθξηλψο, ζα ππνγξαθεί θαη ζα
ζθξαγηζζεί απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
πνπ ζα ππνβιεζεί ρσξίο ππνγξαθέο θαη ζθξαγίδεο, ζα ζεσξείηαη αλχπαξθηε.
Δπίζεο ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπκπιεξψλεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο επί
πνηλή απνθιεηζκνχ ην ζπλνιηθφ αζθάιηζηξν. Αλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο
αξηζκεηηθήο ηηκήο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε νιφγξαθε, δηνξζψλεηαη θαηά ηνλ
έιεγρν απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κε βάζε ηελ νιφγξαθε αλαγξαθή.
Ο θάθεινο απηφο ζα είλαη απαξαηηήησο ζθξαγηζκέλνο κε πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπ
Γηαγσληδνκέλνπ.

13.3

Μεηνδφηεο είλαη ν δηαγσληδφκελνο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο.

13.4

ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ηα νπνηαδήπνηε γεληθά ή εηδηθά έμνδά ηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ακνηβψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ φισλ ησλ
πξνζψπσλ πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ησλ ζρεηηθψλ
δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο απηψλ, ππνρξεψζεσλ αζθάιηζεο, ησλ ζρεηηθψλ
αδεηψλ, θαζψο θαη θάζε είδνπο θνξνινγηθέο ή άιιεο επηβαξχλζεηο ππέξ ηνπ
δεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θαζψο θαη ην φθειφο ηνπ θαη γεληθά θάζε δαπάλε,
έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Φφξνο Αζθαιίζηξσλ (Φ.Α.), ε Δηζθνξά Δγγπεηηθνχ Κεθαιαίνπ
θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξνζθεξφκελε
Ακνηβή.
Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ε ηηκή απηή είλαη θαη ζα παξακείλεη ζηαζεξή θαη
δελ ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε ή επηθαηξνπνίεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία.

13.5

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη ηελ επρέξεηα
λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, αλ πεξηέρνπλ
αζάθεηεο ή ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ
Ν. 4412/16. Οη Γηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηα απαηηνχκελα
εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο.

13.6

Οπνηαδήπνηε δηφξζσζε, δηαγξαθή, παξαπνκπή ή γεληθά αιινίσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ
Δληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ή θαη δηαηχπσζε ζρνιίσλ ή αηξέζεσλ ή φξσλ
ζε απηφ, ζα ζεσξεζνχλ σο επηθπιάμεηο επί ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα
νδεγήζνπλ ζηελ απφξξηςε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ πνπ ηηο
δηαηππψλεη.
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ΑΡΘΡΟ 14: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ‒ ΔΝΣΑΔΗ
14.1

Φάζεηο Γηαγσληζκνύ
Ο Γηαγσληζκφο δηεμάγεηαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ..
ηεο Α.Μ. Ζ Δπηηξνπή ζα έρεη ηελ επζχλε δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ απφ ηελ
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ κέρξη θαη ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο Δηζήγεζεο ζην
Γ ηεο Α.Μ. γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ κεηνδφηε, ή ηελ καηαίσζε
δηαδηθαζίαο θαη γεληθφηεξα ζα γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ ππνγξαθή ηεο, εθηφο απφ ηελ εμέηαζε
ελζηάζεσλ πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ θαη νη νπνίεο ζα εμεηάδνληαη απφ
δηαθνξεηηθή επηηξνπή. Δηδηθφηεξα γηα ηελ εμέηαζε θαη γλσκνδφηεζε ησλ ελζηάζεσλ,
νξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΑΜ ρσξηζηή ηξηκειήο Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ
ηεο νπνίαο ηα κέιε ζα είλαη δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ηεο πξνεγνχκελεο Δπηηξνπήο
θαη ζα γλσκνδνηεί γηα φιεο ηηο ελζηάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
Πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο.
Ζ δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ έσο ηελ αλάδεημε ηνπ κεηνδφηε ρσξίδεηαη ζηηο
αθφινπζεο δχν (2) θάζεηο:

14.1.1

1ε Φάζε:

Έιεγρνο (Τπν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»

2ε Φάζε:

Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ – Αλάδεημε πξνζσξηλνχ
κεηνδφηε

1ε Φάζε: Έιεγρνο (Τπν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»
Ζ απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 9.2
ηεο παξνχζεο, µέζσ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηεο ΑΜ.
Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε
παξνπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ
ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη
ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο.
Ζ Δπηηξνπή ζα ειέγμεη ην εκπξφζεζκν θαη ηππηθά παξαδεθηφ ηεο ππνβνιήο ηνπο.
Αθνινχζσο αλνίγνληαη νη θάθεινη πνπ έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα θαη παξαδεθηά
θαη ειέγρεηαη ε χπαξμε δχν (2) ζθξαγηζκέλσλ (Τπν)θαθέισλ, δειαδή ησλ
(Τπν)θαθέισλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9.4 ηεο παξνχζαο, νη νπνίνη
κνλνγξάθνληαη ρσξίο λα αλνηρζνχλ. Δάλ δελ ππνβιεζνχλ φινη νη Τπνθάθεινη, ηφηε
ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ
δηαδηθαζίαο.
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζην άλνηγκα ηνπ Τπνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» ηεο θάζε πξνζθνξάο θαη ζα κνλνγξάςεη θαη ζα
ζθξαγίζεη ην πεξηερφκελφ ηνπ αλά θχιιν. Οη (Τπν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο
επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηεί
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί .
ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή ζα ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε
Γηαγσληδφκελνπ θαη ζα απνθαζίζεη εάλ πιεξνχληαη νη ηεζέληεο φξνη ζπκκεηνρήο
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
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Καζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ειέγρνπ ηνπ (Τπν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ε
Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη ηελ επρέξεηα λα δεηήζεη, δηεπθξηλίζεηο θαη
ζπκπιεξψζεηο επί ησλ ππνβιεζέλησλ θαη κφλν ζηνηρείσλ, ηα νπνία νη
Γηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 310 ηνπ
Ν. 4412/2016. Γηαγσληδφκελνη πνπ ζα ππνβάιινπλ ειιηπή ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα δεηήζεη ζπκπιεξψζεηο/δηεπθξηλίζεηο θαη δελ ζα δνζνχλ ή
ζα δνζνχλ ειιηπείο απνθιείνληαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 2ε θάζε ηνπ
Γηαγσληζκνχ.
Μεηά ηνλ έιεγρν ηνπ(Τπν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ε Δπηηξνπή
ζπληάζζεη Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ηεο 1εο Φάζεο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη πνηνί
γίλνληαη απνδεθηνί ζηελ επφκελε θάζε θαη πνηνί αηηηνινγεκέλα απνθιείνληαη. Σα
απνηειέζκαηα ηεο 1εο θάζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ δελ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο
Γηαγσληδφκελνπο θαη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνρσξάεη ζηελ επφκελε θάζε ηνπ
Γηαγσληζκνχ.
14.1.2

2ε Φάζε: Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ‒ Αλάδεημε πξνζσξηλνύ
κεηνδόηε
Ζ Δπηηξνπή ζα πξνρσξήζεη ζηε ζπλέρεηα ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην άλνηγκα φισλ
ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ. Ζ αθξηβήο εκεξνκελία θαη ψξα
ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο εγγξάθσο, 2 ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ
απνζθξάγηζε, κε εηδηθή πξφζθιεζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κε ηειενκνηνηππία
(fax),ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή κε απφδεημε παξαιαβήο θιπ απφ ηνλ Πξφεδξν
ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ
Πξνζθνξψλ κπνξεί λα παξαζηαζεί έλαο εθπξφζσπνο απφ θάζε Γηαγσληδφκελν,
λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην.
Ζ Δπηηξνπή κνλνγξάθεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο.
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ (Τπν)θαθέινπ
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα
ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ην Γ ηεο ΑΜ κηα απφθαζε κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη
ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ θάζεσλ (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»). Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΑΜ θνηλνπνηείηαη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη ηελ επρέξεηα λα δεηήζεη
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, αλ πεξηέρνπλ αζάθεηεο ή
ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 310 ηνπ Ν.
4412/16. Οη Γηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηα απαηηνχκελα εληφο
επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο.
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηνπ Γ.. ρσξνχλ ελζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηελ παξάγξαθν 14.3 παξαθάησ.
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ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ζα
εηζεγεζεί ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) ηεο Α.Μ. ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ
ελζηάζεσλ θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη εθείλν
απνθαζίδεη ζρεηηθά.
Καηφπηλ ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαιεί
ηνλ Γηαγσληδφκελν πνπ έρεη ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά θαη αλαδεηθλχεηαη
πξνζσξηλφο κεηνδφηεο (πξνζσξηλφο Αλάδνρνο) λα θαηαζέζεη ηα Γηθαηνινγεηηθά
Καηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο.
14.2

Καηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαιείηαη ν
πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο
πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξώλ απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε πνπ ηνπ
απνζηέιιεηαη, λα ππνβάιιεη ζην πξσηφθνιιν ηεο ΑΜ κε Γηαβηβαζηηθή Δπηζηνιή θαη
ζε θάθειν µε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 15 ηεο Γηαθήξπμεο.
Ζ κε έγθπξε ππνβνιή ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ή εάλ θαηά ηνλ έιεγρν
δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ πξνζθνκίζηεθαλ δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ
ηνπ άξζξνπ 10 ή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ή ε χπαξμε ειιείςεσλ ζπληζηνχλ
ιφγνπο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ θαη θαηάπησζε ηεο
Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ΑΜ θαιεί ηνλ
επφκελν ζε ζεηξά ζην ηειηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ λα ππνβάιεη ηα
Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο θαη ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία σο αλσηέξσ. Καηά ηα
ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/16.
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, γηα ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο.
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
(ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, θιπ) επί απνδείμεη.
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 14.3 ηεο
παξνχζαο.
ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ζα
εηζεγεζεί ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) ηεο Α.Μ. ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ
ελζηάζεσλ. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο
θαηαθχξσζεο, ε ΑΜ πξνζθαιεί ηνλ Αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο,
ππνβάιεη, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί, επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ
άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο AM.
Δθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ
10, φηη εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 11, φηη δελ
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ θαη κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ
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απνηειεζκάησλ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 316 ηνπ Ν.4412/16, θνηλνπνηείηαη ε
απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαιείηαη ν
αλάδνρνο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εληφο δέθα πέληε (15)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 17 ηεο παξνχζαο. Ζ ελ ιφγσ θνηλνπνίεζε επηθέξεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα
ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 316
ηνπ λ.4412/2016.
14.3

Δλζηάζεηο Γηαγσληδνκέλσλ

14.3.1

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο
είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο, κε
επηζηνιή πνπ απεπζχλνπλ νη δηαγσληδφκελνη πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ, ε νπνία θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο
Α.Μ. ε πεξίπησζε απνζηνιήο, νη ελζηάζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ
Α.Μ. εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη φρη λα
έρνπλ απιψο ηαρπδξνκεζεί εληφο ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο. Οη ελζηάζεηο απηέο
πξέπεη λα πεξηέρνπλ ππνρξεσηηθά επαξθή αηηηνιφγεζε ησλ πξνβαιινκέλσλ
ηζρπξηζκψλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζή ηνπο θαη λα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά
θαη κφλν ηα ζέκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ νινθιεξψζεθε ζηε
ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ηνπ Γ θαη φρη ζέκαηα πνπ θξίζεθαλ ζε πξνγελέζηεξε
απφθαζε ηνπ Γ. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ην Γ. ηεο Α.Μ. εληφο
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, κεηά ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Δπί ησλ Απνθάζεσλ ηνπ Γ.. δελ ρσξεί ππνβνιή πεξαηηέξσ ελζηάζεσλ.

14.3.2

Γηα ηελ άζθεζε ελζηάζεσλ θαηά ηνπ ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε
έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απηψλ απνθαζίδεη ην Γ.. ηεο
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο
νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε ηπρφλ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.

14.3.3

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο ε
θαηαβνιή παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 1% επί ηεο ζπλνιηθήο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη
απνδεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
Σα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο πνπ θαιείηαη ν «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» λα
θαηαζέζεη ζηελ ΑΜ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14.2,
είλαη ηα παξαθάησ:
15.1

Γηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Άξζξνπ 10 «Λόγνη Απνθιεηζκνύ»

15.1.1

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 10.1.1 έσο 10.1.6 ζα πξνζθνκίδεηαη απφζπαζκα
πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο
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δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ
Γηαγσληδνκέλνπ ή θάζε κέινπο ηνπ (ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο) απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα,
ηα πνηληθά κεηξψα πξέπεη λα αθνξνχλ:
ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ (ζε πεξίπησζε νκνξξχζκσλ ή εηεξνξξχζκσλ ή
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο),
ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.. (ζε πεξίπησζε
αλψλπκεο εηαηξείαο),
ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ (ζε θάζε άιιε
πεξίπησζε),
ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αλ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα
παξαπάλσ.
Γηα ηνπο αιινδαπνχο Γηαγσληδφκελνπο, απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ
θξάηνπο κέινπο, ζπλνδεπφκελα απφ επίζεκε κεηάθξαζε.

-

15.1.2

Γηα ην ζηνηρείν ηνπ άξζξνπ 10.2.1 θαη 10.2.2 γηα ηελ Διιάδα απαηηείηαη λα
πξνζθνκηζζνχλ:
ην απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην πνπ εθδίδνπλ νη
αξκφδηεο Γ.Ο.Τ.,
ε βεβαίσζε κε νθεηιήο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Δ.Φ.Κ.Α. ή ηνλ νηθείν
αζθαιηζηηθφ θνξέα, θαη
Γηα ηνπο αιινδαπνχο Γηαγσληδφκελνπο, απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ
θξάηνπο κέινπο, ζπλνδεπφκελα απφ επίζεκε κεηάθξαζε. ε πεξίπησζε πνπ ην
νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ
ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο
ή πξνέιεπζεο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ.

15.1.3

Γηα ην ζηνηρείν ηνπ άξζξνπ 10.2.5 γηα ηελ Διιάδα απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζεί
πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο
επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξάο. Δθφζνλ ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ δελ είλαη εθηθηή, ην
πηζηνπνηεηηθφ απηφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ.
4412/2016 αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε.
Γηα ηνπο αιινδαπνχο Γηαγσληδφκελνπο, απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ
θξάηνπο κέινπο, ζπλνδεπφκελα απφ επίζεκε κεηάθξαζε. ε πεξίπησζε πνπ ην
νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ
ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο
ή πξνέιεπζεο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ.
ειίδα 23 απφ 62

18PROC004253246
2018-12-21
ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ

RFP-345/18

ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

15.1.4

Σα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 10.3.2, γηα ηελ Διιάδα, απνδεηθλχνληαη κε ζρεηηθά
πηζηνπνηεηηθά ησλ νηθείσλ Πξσηνδηθείσλ. Απφ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά πξέπεη λα
πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο
ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή
απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ
έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ επξίζθεηαη ζε
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
Οη αιινδαπνί Γηαγσληδφκελνη, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ 10.3.2
πξέπεη λα ππνβάιινπλ, ηζφηηκν έγγξαθν εθδηδφκελν απφ Γηθαζηηθή ή Γηνηθεηηθή
Αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη
έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο
απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα
θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ
Γηαγσληδνκέλνπ.

15.1.5

Γηα ηελ πεξίπησζε 10.3.9 ζα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ θνξέα
(Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ ή ηνπ αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ) πεξί κε δηάπξαμεο
επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή. Οη
Δηαηξείεο, γηα ηηο νπνίεο δελ πθίζηαηαη πεηζαξρηθφο θνξέαο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε
δήισζε, φηη δελ ππάξρεη πεηζαξρηθφο θνξέαο θαη φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.
Γηα ηνπο αιινδαπνχο Γηαγσληδφκελνπο, απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ
θξάηνπο κέινπο, ζπλνδεπφκελα απφ επίζεκε κεηάθξαζε. ε πεξίπησζε πνπ ην
νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ
Γηαγσληδνκέλνπ.

15.1.6

15.2

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 10.3.1, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7,
10.3.8, 10.3.10 γηα ηελ Διιάδα ζα πξνζθνκίδεηαη έλνξθε βεβαίσζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππφθεηηαη ζε θακία ησλ
πξναλαθεξφκελσλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο ή ζηα θξάηε κέιε
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ
Γηαγσληδνκέλνπ.
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα
Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη νη
Γηαγσληδφκελνη έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, θαζψο θαη ην πνηα
πξφζσπα είλαη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο, νη νπνίνη ηνπο δεζκεχνπλ κε ηελ
ππνγξαθή ηνπο ζηα ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ.
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Απφθαζε ηνπ Γ ηεο εηαηξείαο (ή ηνπ αξκφδηνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ,
νξγάλνπ απηήο), κε ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ν νξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα ηελ
ππνγξαθή θάζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή δήισζεο γηα ην Γηαγσληζκφ θαζψο θαη γηα ηελ
ππνβνιή θαη ππνγξαθή ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ ηπρφλ άιισλ απαηηνχκελσλ
ζηνηρείσλ κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.
ε πεξίπησζε έλσζεο, ε σο άλσ απφθαζε νθείιεη λα πεξηιακβάλεη επί πιένλ γηα
θάζε κέινο:

15.3



ηελ απνδνρή γηα ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ εθηέιεζε
ηεο χκβαζεο,



ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία/ έλσζε
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο),



ηε δήισζε φηη ζα επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη εμ‟ νινθιήξνπ ην θάζε έλα απφ
απηά γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε απέλαληη ζηελ ΑΜ,



ην δηνξηζκφ κηαο εθ ησλ εηαηξεηψλ-κειψλ σο θνηλήο εθπξνζψπνπ ηεο
θνηλνπξαμίαο απέλαληη ζηελ ΑΜ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ε νπνία ζα
έρεη ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα ησλ ππνινίπσλ κειψλ λα
εθπξνζσπεί ηελ θνηλνπξαμία θαη λα δεζκεχεη ηνπο θνηλνπξαθηνχληεο απέλαληη
ζηελ ΑΜ θαη γεληθφηεξα λα ελεξγεί θαη λα δειψλεη θάζε ηη απαξαίηεην γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο χκβαζεο. Ζ εηαηξεία απηή ζα έρεη ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλνπξαμία (leader) θαη απφ απηήλ ζα πξνέξρεηαη
θαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα νξηζζεί σο θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο
θνηλνπξαμίαο έλαληη ηεο ΑΜ .

Γηθαηνινγεηηθά γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 11 «Κξηηήξηα Δπηινγήο»
Ο επηιεγήο κεηνδφηεο γηα ηελ απφδεημε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 11 απαηηείηαη λα
πξνζθνκίζεη, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:

15.3.1

Γηθαηνινγεηηθά θαηαιιειόιεηαο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη λα ππνβιεζεί επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ ελ ηζρχ
πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ νηθείνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε απηφ θαη ην αληηθείκελν
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πγθεθξηκέλα:
Οηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ ζχκθσλα κε ηελ
ζρεηηθή λνκνζεζία θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ εκπνξηθνύ θαη
Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηφ
θαη ην αληηθείκελν επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016,
κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ
επάγγεικά ηνπο.
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ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, 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 ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηελ
νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ
αλάζεζε ζχκβαζεο.
15.3.2

Γηθαηνινγεηηθά Παξόκνηαο Δκπεηξίαο
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ νξίδεηαη ζην
άξζξν 11.2 ηεο παξνχζαο, απαηηείηαη λα ππνβιεζεί θαηάινγνο κε ηνπιάρηζηνλ:


έλα (1) ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο κε φξην αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ
€5.000.000 θαη



δχν (2) ζπκβφιαηα Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο κε φξην αζθάιηζεο
ηνπιάρηζηνλ €3.000.000

ηνλ αλσηέξσ θαηάινγν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη:


Σν αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο.



Ο εξγνδφηεο.



Σα φξηα αζθάιηζεο ζπκβνιαίσλ.



Ζ εκεξνκελία ζχλαςεο ζχκβαζεο.

15.3.3

Τπεύζπλε δήισζε φηη ηα ζηνηρεία πνπ δίδνληαη ζην θαηάινγν ηεο παξαπάλσ
παξαγξάθνπ φηη είλαη πιήξε, αθξηβή θαη αιεζή. ε θάζε πεξίπησζε ε ΑΣΣΗΚΟ
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγμεη ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηεο ππνβιεζνχλ θαη
λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ν δηαγσληδφκελνο ζα
ζπκπεξηιάβεη ζηνλ σο άλσ θαηάινγν, απεπζπλφκελε απεπζείαο ζηνλ εθάζηνηε
πειάηε ηνπ.

15.3.4

Γηθαηνινγεηηθά Υξεκαηνιεπηηθήο Ηθαλόηεηαο
Γηα ηελ απφδεημε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο, απαηηείηαη ε ππνβνιή
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ (ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ..)
κεηά ησλ πξνζαξηεκάησλ ηνπο, απ' φπνπ λα πξνθχπηεη φηη ε θαζαξή ζέζε ηνπ
ππνςεθίνπ θαηά κέζν φξν είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ επξψ
(10.000.000 €).
εκεηψλεηαη φηη ζαλ θαζαξή ζέζε ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηνπ ππνδείγκαηνο Ηζνινγηζκνχ ηνπ Δ.Γ.Λ.. (παξ. 4.1.103, ΠΓ 1123/80),
ρσξίο φκσο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ινγαξηαζκνί Α.Η.2. «Οθεηιφκελν Κεθάιαην»,
«Οθεηιφκελε Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην», Α.ΗΗΗ. «Γηάθνξεο
Αλαπξνζαξκνγήο – Δπηρνξεγήζεηο Δπελδχζεσλ», Α.V.I. «Πνζά Πξννξηζκέλα γηα
Αχμεζε Κεθαιαίνπ».

15.3.5

Γηθαηνινγεηηθά γηα αληαζθαιηζηέο
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ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Γηα ηνπο ζπκβαηηθνχο αληαζθαιηζηέο, απαηηείηαη θαηάινγνο ησλ ζπκβαηηθψλ
αληαζθαιηζηψλ ηνπο θαζψο θαη απνδεηθηηθφ αμηνιφγεζεο ηνπο απφ ηνλ δηεζλή νίθν
αμηνιφγεζεο εμσηεξηθνχ S & P κε βαζκνινγία (Α-), ή αληίζηνηρνπ δηεζλή νίθνπ
αμηνιφγεζεο κε απιή εθηχπσζε κέζσ δηαδηθηχνπ.
15.4

Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε ππνβνιή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθώλ
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά, έγγξαθα θιπ. πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο
Γηαγσληδφκελνπο πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή απιά επθξηλή θσηναληίγξαθα
δεκνζίσλ εγγξάθσλ. ρεηηθά κε ηηο επηθπξψζεηο αληηγξάθσλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14, πεξί θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ
αληηγξάθσλ εγγξάθσλ.
Όπνπ ζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ Γηαγσληζκνχ αλαθέξεηαη ε ππνβνιή
ππεχζπλεο δήισζεο, σο ηέηνηα λνείηαη, γηα κελ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ε
«Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86», γηα δε ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, δήισζε
αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο. Ωο ηέηνηα λνείηαη έλνξθε βεβαίσζε, ή φπνπ δελ
ππάξρεη πξφβιεςε έλνξθεο βεβαίσζεο, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ.
Οη Τπεχζπλεο Γειψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο
ππνγξαθήο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο ππνβνιήο ηνπο.
Όια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο θαη πνπ ζα
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη επθξηλή
θσηναληίγξαθα ησλ λνκίκσλ επηθπξσκέλσλ, είηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο
ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο „‟Apostile” ζχκθσλα
κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα
πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα
γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν,
είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα
πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη
ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
Ζ ΑΜ επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν θξηζεί απαξαίηεην κεηά
ηελ αλάγλσζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζα
ππνβιεζνχλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Δπίζεο ε ΑΜ δηθαηνχηαη αλ
ακθηβάιιεη, λα απεπζχλεηαη άκεζα ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε ιήςε ησλ
απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ «πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ». Όηαλ νη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ «πξνζσξηλφ αλάδνρν» εγθαηεζηεκέλν
ζε άιιν θξάηνο κέινο, ε αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ
αξκφδησλ αξρψλ. Σν αίηεκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα αθνξά λνκηθά ή/ θαη
θπζηθά πξφζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο, ησλ δηεπζπληψλ
επηρείξεζεο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ, φπσο νξίδεη ε εζληθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο
εγθαηάζηαζεο.
ε πεξίπησζε έλσζεο, ε ππνρξέσζε ππνβνιήο φισλ ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ,
ζηνηρείσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ππεχζπλσλ δειψζεσλ, ηζρχνπλ γηα θάζε κέινο
ρσξηζηά.
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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα ηεο παξ. 15 πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ
εκέξα ηεο ππνβνιήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πεξί απηψλ δηαηάμεηο. Δθφζνλ
απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, γηα λα γίλνπλ δεθηά δελ πξέπεη λα
θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο παιαηφηεξε ησλ δύν (2) κελώλ από ηελ ζρεηηθή
πξόζθιεζε ηεο ΑΜ.
ΑΡΘΡΟ 16: ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
16.1

Ο Γηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θαη ηελ
θαηαθχξσζή ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΜ.

16.2

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

16.3

α)

Δθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε
ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή ιφγσ απνθιεηζκνχ φισλ ησλ
πξνζθεξφλησλ ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή

β)

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.

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

Γηα παξάηππε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία
επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ.

β)

Δάλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία
αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ
ελδηαθέξεη πιένλ ηελ ΑΜ.

γ)

Αλ ιφγσ αλσηέξα βίαο δελ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

δ)

Δάλ ε πξνζθνξά θξηζεί κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε.

ε)

Δάλ ιήμεη ε ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ θαη νη Γηαγσληδφκελνη δελ δερηνχλ λα ηηο
παξαηείλνπλ.

16.4

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 Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΜ, είηε λα
απνθαζηζζεί απφ ην ίδην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε επαλάιεςε ηνπ Γηαγσληζκνχ απφ
ην ζεκείν πνπ έγηλε ην ιάζνο ή ε παξάιεηςε.

16.5

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

16.6

ε πεξίπησζε αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, φζνη είραλ ζπκκεηάζρεη ζε
απηφλ, δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.

ΑΡΘΡΟ 17: ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ
17.1

πκβαηηθά Σεύρε
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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Ζ χκβαζε απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηεχρε, ηα νπνία νξίδνληαη σο ζπκβαηηθά,
αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν, ε δε ζεηξά ηζρχνο απηψλ,
ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο, θαζνξίδεηαη σο εμήο:

17.2



Σν Αζθαιηζηήξην πκβφιαην.



Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.



Ζ Γηαθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο θαη ην Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ πνπ ηπρφλ
ζα εθδνζεί.

Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ν επηιεγήο Αλάδνρνο θαιείηαη
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εληόο δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ
(ή θαη ελσξίηεξα αλ ζπκθσλεζεί απφ ακθφηεξα ηα κέξε) απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
πξφζθιεζεο ηνπ.
Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη, απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ, απφ ηνλ ήδε εμνπζηνδνηεκέλν
θαηά ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο εθπξφζσπν ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ, ν νπνίνο κνλνγξάθεη
θαη ζθξαγίδεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ. Ζ ζχκβαζε επί
ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Νφκηκν Κνηλφ Δθπξφζσπν
εθφζνλ είλαη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην.
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν επηιεγήο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη:

17.2.1

ε πεξίπησζε πνπ ν «πξνζσξηλφο αλάδνρνο», είλαη Κνηλνπξαμία, ζα πξέπεη πέληε
(5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα ππνβάιεη
πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο φπνπ ζα αλαθέξνληαη
ππνρξεσηηθά:
1) Ζ απνδνρή γηα ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο.
2)Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία.
3) Ο δηνξηζκφο ηνπ κέινπο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ
θνηλνπξαμία σο leader, ην νπνίν ζα έρεη ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη
πιεξεμνπζηφηεηα ησλ ππνινίπσλ κειψλ λα εθπξνζσπεί ηελ θνηλνπξαμία θαη
λα δεζκεχεη ηνπο θνηλνπξαθηνχληεο απέλαληη ζηελ ΑΜ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
χκβαζεο θαη γεληθφηεξα λα ελεξγεί θαη λα δειψλεη θάζε ηη απαξαίηεην γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Απφ ην κέινο απηφ (leader) ζα πξνέξρεηαη θαη ην
θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα νξηζζεί σο ν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο θνηλνπξαμίαο
έλαληη ηεο ΑΜ.
4) Σα κέιε ζα επζχλνληαη απέλαληη ζηελ ΑΜ θαη ην λφκν αιιειέγγπα θαη εηο
νιφθιεξν γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε.
Ζ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ
δειψζεηο απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή 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 (π.ρ. είζπξαμε πιεξσκψλ ππνβνιή
ινγαξηαζκψλ, ιήςε εληνιψλ, αληαιιαγή αιιεινγξαθίαο, παξαιαβή εγγπεηηθψλ
επηζηνιψλ θιπ).

17.2.2

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη εηαηξεία, νθείιεη επίζεο λα νξίζεη
κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ ηνλ εθπξφζσπν ηεο γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Ζ απφθαζε δηνξηζκνχ ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ δήισζε
απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ.
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Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ε δήισζε απνδνρήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο αίξεζε
ή φξνπο θαη λα εθηείλεηαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο
(π.ρ. είζπξαμε πιεξσκψλ, ππνβνιή ινγαξηαζκψλ, ιήςε εληνιψλ, αληαιιαγή
αιιεινγξαθίαο, παξαιαβή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θιπ).
17.2.3

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα
πξνζθνκίζεη θσηναληίγξαθν ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε Γηαθήξπμε Τπφδεηγκα Β2 θαη ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 7.3 ηεο παξνχζαο. Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ην πξσηφηππν ηεο
Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.
Πξνο απνθπγήλ θαζπζηεξήζεσλ ζρέδηα ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ
ππνβάιινληαη πξνο έιεγρν ζηελ ΑΜ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
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, θεξύζζεηαη
έθπησηνο ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη
θαηαπίπηεη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ πξνο φθεινο ηεο ΑΜ.
ηελ πεξίπησζε απηή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 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 δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη
καηαίσζεο απηνχ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο) ρσξίο απηφ λα ζπληζηά
ππνρξέσζε νπνηνπδήπνηε είδνπο απνδεκίσζεο πξνο νηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν.

17.3

Δπηζεκαίλεηαη φηη, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο δχλαηαη λα
δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ε ΑΜ νθείιεη λα
δηαζέζεη ζηνλ Αλάδνρν.

ΑΡΘΡΟ 18: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟΗ ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ ‒ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΔΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ
18.1

Ο νξηζζείο απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17.2 εθπξφζσπνο ζα
ελεξγεί ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ζα
ππνγξάθεη φιε ηελ αιιεινγξαθία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. ηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν απηφλ εθπξφζσπν ζα απεπζχλνληαη θαη ζα θνηλνπνηνχληαη φια ηα
έγγξαθα ηεο αιιεινγξαθίαο. Ο παξαπάλσ εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη
λα θαηνηθεί ή δηακέλεη ζηελ Αζήλα.
Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ σο άλσ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ θνηλνπνηείηαη ζρεηηθφ
έγγξαθν ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ ΑΜ, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ησλ
θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ κειψλ ηνπ ζε πεξίπησζε Αλαδφρνπ
ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ
ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ
εθπξνζψπσλ γλσζηνπνηείηαη νκνίσο ζηελ ΑΜ. Κνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηεο
ζχκβαζεο ζηνλ παιηφ εθπξφζσπν ή ζηελ παιηά δηεχζπλζε ζεσξνχληαη ηζρπξέο,
εθφζνλ γίλνληαη πξηλ ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ.
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18.2

Όια ηα έγγξαθα κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζα απνζηέιινληαη κε απιή
επηζηνιή ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε courier. ε πεξίπησζε απιήο επηζηνιήο, ε
παξαιαβή ηεο ζα βεβαηψλεηαη ζε φηη αθνξά ηελ ΑΜ απφ ηνλ αξκφδην ηεο Τπεξεζίαο
Πξσηνθφιινπ απηήο ή απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν απηήο, ζε φηη αθνξά δε
ηνλ Αλάδνρν απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν απηνχ. ε πεξίπησζε πνπ
πξνεγεζεί απνζηνιή κε fax, ζα αθνινπζεί ε απνζηνιή ηνπ πξσηνηχπνπ εγγξάθνπ
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Κάζε επηζηνιή ζα απνζηέιιεηαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ
ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε χκβαζε, ή ζε άιιε δηεχζπλζε πνπ
ζα έρεη γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο.

ΑΡΘΡΟ 19: ΑΜΟΗΒΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ‒ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
19.1

Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί ζε δχν δφζεηο θαη ζχκθσλα κε ην Ν.4364/16
ηα αζθάιηζηξα πξνπιεξψλνληαη.
Ζ πξψηε δφζε ζα θαηαβιεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πξνζθφκηζε
ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ Αλάδνρν
Ζ δεχηεξε δφζε ζα θαηαβιεζεί κε ην πέξαο ηνπ 1νπ εμακήλνπ θαη ε αίηεζε
πιεξσκήο απαηηείηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ
•

Σηκνιφγην ζχκθσλα κε ην λφκν.

•

Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.

Ζ ΑΜ ζα ειέγρεη ηελ Αίηεζε Πιεξσκήο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο θαη ζα πξνβαίλεη ελδερνκέλσο ζε δηνξζψζεηο ή έγθξηζή
ηεο.
Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη επίζεο νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη
απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη δεηεζεί απφ ηελ ΑΜ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε


παξαθξάηεζε χςνπο 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε
πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ, ε νπνία βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν (άξζξν 4 ηνπ Ν. 4013/2011
φπσο ηζρχεη). Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ε ελ ιφγσ θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε
ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20%
επί ηνπ ραξηνζήκνπ.

•

Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν
350 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16). Ζ ελ ιφγσ θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε ην
αλαινγνχλ ραξηφζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ.



νπνηαδήπνηε άιιε λφκηκε θξάηεζε ππέξ ηξίησλ πξνθχπηεη βάζεη ηεο
λνκνζεζίαο.

Γηεπθξηλίδεηαη φηη:

ειίδα 31 απφ 62

18PROC004253246
2018-12-21
ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ

RFP-345/18

ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

1.

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο
εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα Σακεία Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο, Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη πληάμεσλ, Δπαγγεικαηηθψλ,
Γεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ.

2.

Σν πξνζθεξφκελν κηθηφ αζθάιηζηξν πεξηιακβάλεη ην θφξν αζθαιίζηξσλ θαη
νπνηαδήπνηε άιιε λφκηκε εηζθνξά θαη επηβάξπλζε.

19.2

ην πξνζθεξφκελν κηθηφ αζθάιηζηξν έρεη ζπλππνινγηζζεί θαη πεξηιακβάλεηαη φιν
ην θφζηνο θαη νη θάζε θχζεο θαη κνξθήο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ άξηηα
εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δειαδή κηζζνί, άδεηεο, εξγνδνηηθέο
εηζθνξέο, απνδεκηψζεηο, δψξα πξνζσπηθνχ, επηδφκαηα, ηπρφλ ππεξσξηαθή
απαζρφιεζε, έμνδα αζθαιίζεσλ πξνζσπηθνχ, ηα γεληθά έμνδα, νη δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ, νη θφξνη, θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο θαη ην φθειφο ηνπ. Ο Αλάδνρνο
νπδεκία άιιε απαίηεζε έρεη απφ ηελ ΑΜ πέξα απφ ην πξνζθεξφκελν πνζφ
αζθαιίζηξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

19.3

Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη εληφο ηνπ επνκέλνπ, απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ηηκνινγίνπ,
κελφο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ ππνβιεζεί ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά.

ΑΡΘΡΟ 20: ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΤΜΒΑΖ
20.1

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηηο Τπεξεζίεο ηεο χκβαζεο ππφ ηελ επίβιεςε ηεο
ΑΣΣΗΚΌ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Ζ επίβιεςε απηή αθνξά ηνλ έιεγρν ηήξεζεο απφ ηνλ
Αλάδνρν ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη γεληθφηεξα ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ
ππνρξεψζεσλ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο
επζχλεο ηνπ γηα ηηο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο
χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αξηηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ.

20.2

Σν Γ.. ηεο ΑΜ ζα νξίζεη κε απφθαζή ηνπ αξκφδηα Γηεχζπλζε ε νπνία ζα είλαη
ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνζήθνπζαο εθηέιεζεο φισλ
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, απφ
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηε ιήμε ηεο. Δπηπιένλ, ζα γλσκνδνηεί γηα θάζε
ζέκα πνπ αλαθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη ηδίσο επί ηπρφλ παξαηάζεσλ,
ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο θαη έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ.
Δπίζεο ην Γ.. ηεο ΑΜ ζα νξίζεη Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο ε νπνία ζα
είλαη αξκφδηα γηα ηε παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ζα γλσκνδνηεί γηα
ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο έσο ηε ιήμε ηεο. πγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή
Παξαιαβήο ζα πινπνηήζεη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή κε ην πέξαο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα
ζπληάμεη ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο ππεξεζηψλ, ζα γλσκνδνηεί γηα ηελ
έγθξηζή ηνπ ζην Γ.. ηεο ΑΜ, θαζψο θαη γηα ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπεηηθψλ
επηζηνιψλ.

ΑΡΘΡΟ 21: ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν ε ππνθαηάζηαζή ηνπ ζηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ελ
φισ ή ελ κέξεη απφ άιιν λνκηθφ πξφζσπν θαη ε εθρψξεζε ζε ηξίην ηεο εθηέιεζεο
κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ΑΜ
δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο.
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ΑΡΘΡΟ 22: ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
22.1

Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο
ΑΜ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1. Όηαλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο
δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ
ζρεηηθή ζχκβαζε.
2. Όηαλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε
ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη αλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή
πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ.

22.2

Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ
ζχκβαζε φηαλ:
1. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε κε επζχλε ηεο ΑΜ.
2. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.

22.3

Ζ ΑΜ, πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα ηνλ ελεκεξψζεη εγγξάθσο
γηα ηνπο ιφγνπο θαη ηελ πξφζεζε ηεο λα ηνλ θεξχμεη έθπησην, ζέηνληαο εχινγε
πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. Δάλ παξφια απηά ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί, ε ΑΜ
δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ έθπησζε
ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζηελ θαηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.

ΑΡΘΡΟ 23: ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ – ΛΤΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
23.1

Με έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν ε ΑΜ κπνξεί λα αλαζηείιεη, νπνηαδήπνηε
ρξνληθή ζηηγκή, ηελ παξνρή ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ ππεξεζηψλ ηεο χκβαζεο
ηδηαίηεξα φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη έθηαθηεο αλάγθεο, εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο θιπ. Με
ηελ παξαιαβή απηήο ηεο εηδνπνίεζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηηο θαησηέξσ
ελέξγεηεο, εθηφο αλ ε εηδνπνίεζε απαηηεί δηαθνξεηηθά:
1. Θα δηαθφςεη ακέζσο ρσξίο θαζπζηέξεζε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζην
βαζκφ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηδνπνίεζε.
2. Θα ιάβεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαζηνιή απηή.
ηελ πεξίπησζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο δελ ζα
απνδεκησζεί γηα ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ε ΑΜ έρεη δεηήζεη ηελ αλαζηνιή.
Με ηελ παξαιαβή ηεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ επαλέλαξμε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ
ηνπο ν Αλάδνρνο ζα αληαπνθξηζεί άκεζα θαη ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη απφ ηελ
εηδνπνίεζε.

23.2

Ζ χκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα εάλ, νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, ν
Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε ή ππφ δηαρείξηζε.
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23.3

Ζ ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο λα δηαθφςεη ηελ
εθηέιεζή ηεο θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απνδεκησζεί γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ
ζα έρνπλ παξαζρεζεί ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ελψ θάζε άιιε αμίσζε ηνπ γηα
ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ παξαζρεζεί ή δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηε χκβαζε φπσο
θαη γηα ζεηηθέο ή απνζεηηθέο δεκίεο, ξεηά απνθιείεηαη.

23.4

Ζ ΑΜ δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο λα θαηαγγείιεη
ηε χκβαζε εθφζνλ ν Αλάδνρνο παξαβαίλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη δελ
ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο.
Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη, ν Αλάδνρνο ζα ζεσξείηαη φηη
παξαβαίλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο εάλ:
-

παξέρεη ππεξεζίεο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο,

-

εθηειεί ειιηπψο ή αξλείηαη λα εθηειέζεη ππεξεζίεο ηεο χκβαζεο γηα ηηο
νπνίεο ιακβάλεη ζρεηηθέο εληνιέο απφ ηελ ΑΜ,

-

δελ εθπιεξψλεη νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο,

-

δελ πξνζθνκίδεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμε ηνπ
ηηκνινγίνπ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, θαη βεβαίσζε πιεξσκήο αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ).

ε πεξίπησζε πνπ ζα ζπληξέμεη ιφγνο θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο ζπλεπεία κε
ηήξεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ε ΑΜ ζα εηδνπνηήζεη
εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν γηα ην είδνο ηεο παξάβαζεο θαη ηελ πξφζεζή ηεο λα
πξνρσξήζεη ζηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ζέηνληαο εχινγε θαηά ηηο πεξηζηάζεηο
πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ ζεξαπεχζεη ηελ παξάβαζε εληφο
ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ή δελ πξνζθνκίζεη ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία ιήςεο άκεζσλ
κέηξσλ γηα ηελ ζεξαπεία ηεο παξάβαζεο απηήο, ε ΑΜ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ
θαηαγγειία ηεο χκβαζεο. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν
22 ηεο παξνχζαο, ε ΑΜ θαηαγγέιιεη ηε ζχκβαζε θαη πξνρσξεί ζηελ θήξπμε ηνπ
Αλαδφρνπ σο έθπησηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ.
ε θάζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν κφλν ε
ακνηβή πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ ζχκθσλα κε ηε
χκβαζε, ελψ θάζε άιιε αμίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ
παξαζρεζεί ή πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηε χκβαζε φπσο θαη γηα ζεηηθέο ή
απνζεηηθέο δεκίεο, ξεηά απνθιείεηαη. Απφ ηελ νθεηιφκελε ζηνλ Αλάδνρν ακνηβή
παξαθξαηνχληαη ηπρφλ νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηεο ΑΜ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη
απφ ηε χκβαζε. ηηο απαηηήζεηο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο θαη θάζε είδνπο
δαπάλεο ζηηο νπνίεο ζα ππνβιεζεί ε ΑΜ γηα ηελ εθ λένπ δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα
ηελ αλάδεημε λένπ αλαδφρνπ. Καηαπίπηεη επίζεο ζε φθεινο ηεο ΑΜ θαη ε Δγγπεηηθή
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο κεξηθψο ή νιηθψο θαηά πεξίπησζε.
23.5

Δπίζεο ε ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε σο πξνο κέξνο κφλν
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξ. 23.1 παξαπάλσ θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο δελ απαηηείηαη αλαζηνιή ηεο
ζχκβαζεο.

23.6

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ιχζεο ή ιήμεο ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ζπλεξγαζζεί κε ηελ ΑΜ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηπρφλ απνδνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα
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έρνπλ παξαζρεζεί, ψζηε λα θαζνξηζζεί ην χςνο ηεο ηπρφλ νθεηιφκελεο
απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε γηα ηελ αλάιεςε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ δηαδφρνπ ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ιήμεο ή ιχζεο ηεο χκβαζεο. ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη παξαβηάδεη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 24: ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ
ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο, ν Αλάδνρνο, νθείιεη λα
γλσζηνπνηήζεη ζηελ ΑΜ ην πεξηζηαηηθφ ηεο αλσηέξαο βίαο. Δληφο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία, ν Αλάδνρνο
νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ ΑΜ ηνλ αθξηβή ρξφλν πνπ δηήξθεζε ην
πεξηζηαηηθφ ηεο αλσηέξαο βίαο θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, νθείιεη ν Αλάδνρνο λα ελεξγήζεη κε ηελ
νθεηιφκελε επηκέιεηα θαη λα κεηψζεη ηηο νπνηεζδήπνηε δπζκελείο επηπηψζεηο, θαζψο
θαη λα ηεξεί ηελ ΑΜ ελήκεξε, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλσηέξαο βίαο.
Ζ κε επίδνζε ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ γλσζηνπνηήζεσλ, ζηεξεί ην δηθαίσκα ζηνλ
Αλάδνρν λα επηθαιεζζεί ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο γηα λα αηηηνινγήζεη ηελ κε ηήξεζε
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.
Ο Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε πξφζζεηε ή επηπιένλ
απνδεκίσζε γηα ην ιφγν φηη ζπλέηξεμε πεξηζηαηηθφ αλσηέξαο βίαο.
ΑΡΘΡΟ 25: ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί εκπηζηεπηηθά νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή
πιεξνθνξίεο πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο χκβαζεο θαη
αθνξνχλ ελδεηθηηθά ηελ νξγάλσζε, ππνρξεψζεηο, ζηνηρεία, δξαζηεξηφηεηα,
νηθνλνκηθά ζέκαηα ή ππνζέζεηο ηεο ΑΜ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη φηη
θάζε ζηέιερνο ή ζπλεξγάηεο ηνπ, πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
χκβαζεο ζα δεζκεχεηαη απφ ηνπο φξνπο ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ
πιεξνθνξηψλ. Σα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ άξζξν ζα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ
θαη κεηά ηε ιήμε ηζρχνο ή ιχζε ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ε ΑΜ έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε θαη
ζα αμηψζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο πνπ έρεη ππνζηεί.
ΑΡΘΡΟ 26: ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Ζ ΑΜ επέρεη ζέζε ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία ζα ζπιιεγνχλ ζην πιαίζην ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη ε επεμεξγαζία ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη. θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ Φαθέισλ Πξνζθνξψλ, ε
εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεσλ ηεο ΑΜ, ε ελεκέξσζε ησλ
Γηαγσληδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ Φαθέισλ
Πξνζθνξψλ ηνπο, θαζψο θαη ε ελ γέλεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαγψλ.
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Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ θαηαζέηνπλ Φάθειν Πξνζθνξάο σο εθπξφζσπνη κηαο
Γηαγσληδφκελεο Έλσζεο Πξνζψπσλ, ζπγθαηαηίζεληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ
αλσηέξσ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ γηα ηνπο νξηζζέληεο ζθνπνχο θαη δηαηεξνχλ
φια ηα εθ ηνπ λφκνπ δηθαηψκαηά ηνπο πεξί πξφζβαζεο, δηφξζσζεο, ελαληίσζεο ζηελ
επεμεξγαζία θαη αλάθιεζεο ηεο ζπγθαηάζεζεο απηήο, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Β3
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β.
Ζ αλσηέξσ ζπγθαηάζεζε ηζρχεη ηφζν γηα ην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ, φζν θαη γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηνλ αλαθεξπρζέληα Αλάδνρν.
ΑΡΘΡΟ 27: ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ – ΓΛΧΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
27.1

Ο Γηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ, ην Ν.
4412/16 θαη ηηο γεληθέο αξρέο πνπ θαηά ην ηζρχνλ Γίθαην δηέπνπλ ηελ δηελέξγεηα
δηαγσληζκψλ φπσο ν παξψλ.

27.2

Ζ χκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζηεί, ζα δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ ηεο, ην Ν.
4412/16, ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη δε ηνλ Διιεληθφ Αζηηθφ Κψδηθα θαη ην
Ν.4364/16 πεξί ηδησηηθήο αζθάιηζεο.
Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο ή δηαθσλίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ην Γηαγσληζκφ θαη
ηε χκβαζε, αξκφδηα είλαη απνθιεηζηηθά ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη δε ησλ Αζελψλ.

27.3

Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο είλαη ε
ειιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα έγγξαθα, αιιεινγξαθία θιπ κεηαμχ
ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ.
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΑ
ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Α):

Τπόδεηγκα Α «ΣΔΤΓ»

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Β):

Τπόδεηγκα Β1 «Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο»
Τπόδεηγκα Β2 «Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο»
Τπόδεηγκα Β3 «Γήισζε πγθαηάζεζεο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα»

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Γ):

Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Γ):

Πεξηγξαθή Πξνγξάκκαηνο Αζθάιηζεο Αζηηθήο Δπζύλεο
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Α)

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi θαη ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη
δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο
ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/
αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 99201041
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Λεσθ. ΜΔΟΓΔΗΧΝ 191-193
ΑΘΖΝΑ ΣΚ 11525
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΑΗΣΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
- Σειέθσλν: 2106792473
- Ζι. ηαρπδξνκείν: ksaiti@ametro.gr
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν: www.ametro.gr
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: «ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ
ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.»
CPV : 66516000-0 «Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο».

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……]
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΤΠΖΡΔΗΔ
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή: RFP345/18
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ
ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Απάληεζε:
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii :
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):

[ ]
[ ]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή,
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii;

Απάληεζε:

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν
θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη
εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β
θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην
κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε
πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη
ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ
θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ
ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα
νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε
πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ
θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγνiv:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη
φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

α) [……]
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναη [] Όρη
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Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην
κέξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά
πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό
απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε
ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε
πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή
βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

ε) [] Ναη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]

Απάληεζε:
Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε
[] Ναη [] Όρη
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινποv;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ α) [……]
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο
β) [……]
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ
απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) [……]
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή
θνηλνπξαμίαο.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ
πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπψλπκν
[……]
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη [……]
ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ζι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή
[……]
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε
(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ
…):
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝvi
Σηήξημε:
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο
[]Ναη []Όρη
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη
θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V
θαησηέξσ;
Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη
ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ,
γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν
από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη
ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε
όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο
ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη
ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvii
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεviii·
ix,x

2. δσξνδνθία

·

xi

3. απάηε ·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο

δξαζηεξηόηεηεοxii·
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο

ηξνκνθξαηίαοxiii·
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxiv.

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο
θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxv
ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ
ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ
απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ
νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα
ηζρχεη;

[] Ναη [] Όρη

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxvii:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ
ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή
ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη
θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xvi
α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
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ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε
ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»)xix;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλxx:

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναη [] Όρη

[……]
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο
Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ
Απάληεζε:
θνηλωληθήο αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
[] Ναη [] Όρη
εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ
όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxi,
ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία
είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΗ
ΔΗΦΟΡΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΖ
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
α)[……]·
α)[……]·
πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
β)[……]
β)[……]
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
γ.1) [] Ναη [] Όρη
γ.1) [] Ναη [] Όρη
απφθαζεο;
-[]
Ναη
[]
Όρη
-[] Ναη [] Όρη
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε
θαη δεζκεπηηθή;
-[……]·
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο -[……]·
ή έθδνζεο απφθαζεο
-[……]·
-[……]·
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο
ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
απνθιεηζκνχ:
δ)
[]
Ναη
[]
Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε:
Δάλ λαη, λα
Δάλ λαη, λα
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
αλαθεξζνχλ
αλαθεξζνχλ
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
ιεπηνκεξείο
ιεπηνκεξείο
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο
πιεξνθνξίεο
πιεξνθνξίεο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ
[……]
[……]
νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ
ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;xxii
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη
ησλ εγγξάθσλ): xxiii
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]
2) Έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ
[] Ναη [] Όρη
νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3)
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πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα
αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ
ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011
(Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο
«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο»
ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ
αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο
ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο
επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη
νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ
δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο; Οη
ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα
έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή ηζρχ.
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
Απάληεζε:
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε
ζπκθεξόληωλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπηωκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη
[] Ναη [] Όρη
ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ
ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxiv; Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ
ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε
[] Ναη [] Όρη
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηάζεηοxxv :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο
δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
-[.......................]
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
-[.......................]
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο,
ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvi
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
[] Ναη [] Όρη
ζνβαξό επαγγεικαηηθό
παξάπησκαxxvii;
[.......................]
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Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]
[] Ναη [] Όρη

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ
ύπαξμε ηπρόλ ζύγθξνπζεο

[…...........]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη

ζπκθεξόλησλxxviii, ιφγσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

[.........…]

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή

[] Ναη [] Όρη

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν
ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεοxxix;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε
πιεκκέιεηαxxx θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο ,
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

[….................]
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θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ
ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ
αλάζεζε;

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ
ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέηωλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρωξίο λα
ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ
απαηηνύκελωλ θξηηεξίωλ επηινγήο
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα
επηινγήο;

Απάληεζε
[] Ναη [] Όρη
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη
ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε
ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη
ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο
απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxi, εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxii.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α],
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο
έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο
Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο
ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ
εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
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i

Σε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα
αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
ii
Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
iii
Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη
ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Πολύ μικρή επιτείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτολεί λιγόηεροσς από 10 εργαδομένοσς θαη ηεο νπνίαο ν
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δεν σπερβαίνει ηα 2 εκαηομμύρια εσρώ.
Μικρή επιτείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτολεί λιγόηεροσς από 50 εργαδομένοσς θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο
θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δεν σπερβαίνει ηα 10 εκαηομμύρια εσρώ.
Μεζαίες επιτειρήζεις: επιτειρήζεις ποσ δεν είναι ούηε πολύ μικρές ούηε μικρές και νη νπνίεο απαζτολούν
λιγόηεροσς από 250 εργαδομένοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζιος κύκλος εργαζιών δεν σπερβαίνει ηα 50
εκαηομμύρια εσρώ και/ή ην ζύνολο ηοσ εηήζιοσ ιζολογιζμού δεν σπερβαίνει ηα 43 εκαηομμύρια εσρώ.
iv
Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.
v
Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
vi
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ
σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο
ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.”
vii
Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή
ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο,
φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
viii
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008,
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
ix
Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.
x
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997,
ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ
2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη
επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ
δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73
παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
xi
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α)
"Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη
ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ.
xii
Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο
ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
xiii
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο
26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο
25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο
εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
xiv
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο
5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101
ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
xv
Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ
Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 73 )
xvi
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xvii
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
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xviii

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν
απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
xx
Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽
εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
xxi
Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxii
Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά
πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη
κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο
αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxiii
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxiv
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
xxv
. Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ
(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxvi
Άξζξν 73 παξ. 5.
xxvii
Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην
ΤΔΥΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxviii
Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
xxix
Πξβι άξζξν 48.
xxx
Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxxi
Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
xxxii
Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη
από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.
xix
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ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Β)

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β1
EΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο)
……………………………………………………………………………………../ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.
Ζκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………..
Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα1)
…………….......................................................................................................................................
(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα2)
…………….......................................................................................................................................
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 ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο
ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ) ..................... Γηαθήξπμε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα ηελ αλάδεημε
αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: “(ηίηινο ζχκβαζεο) ..…………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………”.
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ……………………
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο
ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγύεζε) 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
1
2
3
4

Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν
ρξεκαηηθφ πνζφ αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο.
Όπσο ππνζεκείσζε 3.
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ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο5 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.

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)

5

χκθσλα κε ην άξζξν 302 παξ.4 ηνπ Ν.4412/16.
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ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β2
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / Σ. Μ.Δ.Γ.Δ.
Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………………………..
Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα1) .................................
(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)2 ................................
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 ππ αξηζ
..... ζχκβαζεο “(ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ) ........................ Γηαθήξπμε ηεο
Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ..
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.

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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ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
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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ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β3
ΓΖΛΧΖ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
Ζ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. (ΑΜ) ελεκεξψλεη ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ππεχζπλε επεμεξγαζίαο, ην
θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ Αίηεζε πκκεηνρήο σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο, φηη ε ίδηα ή
θαη ηξίηνη, θαη‟ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη ηα αθφινπζα δεδνκέλα σο
εμήο:
Η. Αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είλαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ
Φάθειν Πξνζθνξάο, ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζηελ ΑΜ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ,
απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Γηαγσληδνκέλνπ.
ΗΗ. θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο, ε αλάζεζε ηεο
χκβαζεο, ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο ΑΜ, ε εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ
ππνρξεψζεσλ ηεο ΑΜ θαη ε ελ γέλεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαγψλ. Σα δεδνκέλα
ηαπηνπξνζσπίαο θαη επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ ΑΜ θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ
Γηαγσληδφκελνπ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππνβιεζέληνο Φαθέινπ Πξνζθνξάο.
ΗΗΗ. Απνδέθηεο ησλ αλσηέξσ ππφ I παξαγξάθνπ δεδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχληαη είλαη:
(α)Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ε ΑΜ αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ γηα ινγαξηαζκφ
ηεο, δειαδή νη χκβνπινη, ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε θαη ινηπνί ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππφ ηνλ
φξν ηεο ηήξεζεο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ απνξξήηνπ.
(β)Σν Γεκφζην, άιινη δεκφζηνη θνξείο ή δηθαζηηθέο αξρέο ή άιιεο αξρέο ή
δηθαηνδνηηθά φξγαλα, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
(γ) Έηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ
δηθαηψκαηνο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην λφκν.
IV. Σα δεδνκέλα ηεο αλσηέξσ ππφ I παξαγξάθνπ ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20)
εηψλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο ή, αλαθνξηθά κε ηνλ
Αλάδνρν, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20) εηψλ απφ ηελ ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. Μεηά ηε
ιήμε ησλ αλσηέξσ πεξηφδσλ, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη.
V. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ, κπνξεί λα αζθεί
θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ,
απεπζπλφκελν ζηελ ΑΜ ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξφζθιεζε.
VI. H ΑΜ έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη
ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε
θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε απφ
νπνηνλδήπνηε θαη θάζε άιιεο κνξθή αζέκηηε επεμεξγαζία.
VΗΗ. Αθνύ ελεκεξώζεθα γηα ηα αλσηέξσ, παξέρσ ηελ αλεπηθύιαθηε ζπγθαηάζεζή κνπ
γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ κνπ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα όινπο
ηνπο ζθνπνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππό ΗΗ παξάγξαθν ηνπ παξόληνο.
Ζ αλσηέξσ ζπγθαηάζεζή κνπ ηζρύεη γηα θάζε εθεμήο ζρέζε κνπ κε ηελ ΑΜ θαη εηδηθόηεξα
ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζώ Αλάδνρνο ηεο ζύκβαζεο.
(Σφπνο) (Ζκεξνκελία)
(Τπνγξαθή-εο)
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Γ)
ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΖΛΧΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο(νη) ππνγξάθσλ(νληεο) ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................
ελεξγψλ(νχληεο) σο λφκηκνο(νη) εθπξφζσπνο(νη) ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία:
....................................................................................................................................................
δειψλνπκε θαη πξνζθέξνπκε ηα παξαθάησ:
1.

H Δηαηξεία/νη Δηαηξείεο πνπ εθπξνζσπνχκε πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ ηελ Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν «ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ
ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.» RFP-345/18 κειέηεζαλ κε
πξνζνρή θαη έιαβαλ ππ‟ φςε ηνπο ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ.

2.

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πνπ δίδεηαη, απνηειεί ηελ πιήξε απνδεκίσζή καο γηα ηελ πιήξε
θαη επηηπρή εθηέιεζε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ πκβνιαίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ
επηζπλαπηφκελνπ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. ην πκβαηηθφ Σίκεκα πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή καο, ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ καο θαη ηα νπνηαδήπνηε γεληθά ή εηδηθά έμνδα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα θφξνπο, εηζθνξέο, ηέιε, θξαηήζεηο, θφζηε
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη ινηπά θφζηε, θαζψο θαη ην φθειφο καο θαη ηελ Δηζθνξά
Δγγπεηηθνχ Κεθαιαίνπ.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σ = πλνιηθά κηθηά αζθάιηζηξα γηα ηελ 12κελε δηάξθεηα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ
……………………………….……………………………….……………………………………………
(αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο)
πλνιηθά κηθηά αζθάιηζηξα γηα ηελ 24κελε δηάξθεηα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ = 2 x Σ
……………………………….……………………………….……………………………….……………
(αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο)
Αζήλα, .....................................
Ο ΓΖΛΩΝ

(Ο ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ)
Σθξαγίδα & Υπνγξαθή Εμνπζηνδνηεκέλνπ
Εθπξνζώπνπ
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ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Γ)
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
AΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο απνθιεηζηηθά ζε ζρέζε κε ηελ αζθαιηζκέλε
Δπαγγεικαηηθή Γξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε κέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
δηεπζπληηθφ ζηέιερνο, ππάιιειν, αιιά κφλν ελψ απηνί ελεξγνχλ κε απηή ηνπο ηελ ηδηφηεηα ζηα
πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Ζ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία "ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ." (ΑΜ) πνπ είλαη ππεχζπλε γηα (α)
ηε κειέηε, θαηαζθεπή, νξγάλσζε, δηνίθεζε, ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ
αζηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη γεληθά ησλ
ειεθηξηθψλ ζηδεξνδξφκσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, εθηφο απφ ην
ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ Ο..Δ. (κε ειεθηξνθίλεζε ή ρσξίο), θαζψο θαη γηα ηε ζχκπξαμε θαη
ζπλεξγαζία κε άιινπο νξγαληζκνχο θαη θνξείο ζπγθνηλσληψλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη ηνπ Ννκνχ
Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ ΣΡΑΜ ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα θαη (β) ηελ πινπνίεζε
αζηηθψλ παξεκβάζεσλ, αλαπιάζεσλ δεκφζησλ ρψξσλ, πεδνδξνκήζεσλ ή άιισλ
θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο ηεο εηαηξείαο.
ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΦΑΛΗΔΧ
ΔΣΖΗΑ
ΑΦΜ
094325955
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ
ΜΔΟΓΔΗΩΝ 191-193, ΑΘΖΝΑ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΑΦΑΛΗΖ
Απνδεκηψλεηαη ν Αζθαιηζκέλνο γηα ηελ Αζηηθή Δπζχλε έλαληη ηξίησλ γηα θάζε αμίσζε ηξίηνπ
ζπλεπεία σκαηηθήο Βιάβεο ή/θαη Τιηθήο Εεκηάο ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ ζπλήζε πνξεία
ησλ πξαγκάησλ, εθηέιεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αζθαιηδφκελνπ πνπ
αλαθέξνληαη ζην παξφλ θαη πξνζδηνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα ζην πεδίν έθηαζεο θάιπςεο.
ΒΑΖ ΑΦΑΛΗΖ
Κάιπςε Εεκηψλ πνπ ζα ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αζθάιηζεο (Loss occurrence
based policy)
ΈΚΣΑΖ ΚΑΛΤΦΖ
ΓΔΝΗΚΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ:
Ζ Γεληθή Αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδφκελνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 914-932 ηνπ Α.Κ. γηα δεκηέο
(σκαηηθέο Βιάβεο / Θάλαην θαη/ή Τιηθέο Εεκηέο) ζπλεπεία αηπρήκαηνο πνπ πηζαλψο λα
πξνμελεζεί ζε ηξίηνπο κε ππαηηηφηεηα ηεο απφ ηελ θαηνρή, ρξήζε θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ
εγθαηαζηάζεψλ ηνπ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα γξαθεία, απνζήθεο, parking θαη ζπλαθή.
Δγθαηαζηάζεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ:
1. Μεζνγείσλ 191-193 & Βιαράθε, Αζήλα
ζπλ. επηθάλεηαο 4.600η.κ. – κηζζσκέλεο
2. Μεζνγείσλ 185&Γεδεψλ, Αζήλα
ζπλ. επηθάλεηαο 1.100η.κ. – κηζζσκέλεο
3. 26εο Οθησβξίνπ 40, Θεζζαινλίθε
ζπλ. επηθάλεηαο 1.200η.κ. – κηζζσκέλεο
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ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ:
Ζ εθ ηνπ λφκνπ εξγνδνηηθή αζηηθή επζχλε ηεο αζθαιηδφκελεο επσλπκίαο έλαληη ηνπ
εξγαηνηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ απηνχ ην νπνίν αζθαιίδεηαη ζην ΗΚΑ ή ζε άιινλ θνξέα
θχξηαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε πεξηπηψζεηο ζσκαηηθψλ βιαβψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ
αηχρεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ή εμ αθνξκήο απηήο .
ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΚΑΛΤΦΖ:
1. Δπζχλε απφ ππξθαγηά, έθξεμε, βξαρπθχθισκα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ δεκηψλ
έλαληη εθκηζζσηνχ γηα εγθαηαζηάζεηο φπνπ ν αζθαιηδφκελνο είλαη ελνηθηαζηήο θαη έλαληη ησλ
γεηηφλσλ.
2. Δπζχλε γηα πιηθέο δεκίεο ή/θαη ζσκαηηθέο βιάβεο
δηαξξνή/δηάξξεμε ζσιελψζεσλ.

πνπ πηζαλφλ πξνθιεζνχλ απφ

3. Δπζχλε απφ ηελ εθηέιεζε κηθξνεξγαζηψλ πξνυπνινγηζκνχ έσο €100.000 βειηίσζεο,
αλαθαίληζεο θαη επηζθεπψλ ζε πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο.
4. Δπζχλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο νρεκάησλ.
5. Δπζχλε απφ ηε ιεηηνπξγία αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, αλειθπζηήξσλ θαη θπιηφκελσλ
θιηκάθσλ.
6. Δπζχλε ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά
πξνζηεζέλησλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ.

ηε

δηάξθεηα

επαγγεικαηηθψλ

επηζθέςεσλ

ησλ

7. Αζηηθή Δπζχλε απφ ηε ιεηηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο πειαηψλ / επηζθεπηψλ/ ππαιιήισλ.
Καιχπηνληαη νη Τιηθέο Εεκίεο πνπ ζα πξνθιεζνχλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζηα
κεραλνθίλεηα νρήκαηα ηξίησλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ,
- απφ νιηθή θινπή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ρψξνο ζηάζκεπζεο είλαη θπιαζζφκελνο, θαη/ή
- απφ ππξθαγηά πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ
Δμαηξνχληαη: α) νη δεκηέο / απψιεηεο ζε πξάγκαηα πνπ ήηαλ κέζα ζηα νρήκαηα θαη δελ
απνηεινχλ ζπζηαηηθά ή παξαξηήκαηά ηνπο, φπσο π.ρ. ραξηνθχιαθεο, ηζάληεο, παθέηα,
θιπ.,
Τπν-φξηα Δπζχλεο:
€ 30.000.- αλά φρεκα.
€ 100.000- αλά δεκηνγφλν γεγνλφο θαη αζξνηζηηθά γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ.
8. Αζηηθή επζχλε ζπλεπεία ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο.
9. Αζηηθή επζχλε απφ ηελ πηψζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε δηαθεκηζηηθψλ θσηεηλψλ
επηγξαθψλ &/ή πηλαθίδσλ.
10. Δπαθφινπζεο ή απνζεηηθέο δεκίεο σο απνηέιεζκα θαιππηφκελνπ θηλδχλνπ έσο ηνπ πνζνχ
ησλ €1.000.000 αλά δεκηνγφλν γεγνλφο θαη αζξνηζηηθά γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο,
εμαηξνπκέλσλ ησλ θαζαξψο νηθνλνκηθψλ δεκηψλ δει. δεκηψλ πνπ δελ απνηεινχλ ζσκαηηθή
βιάβε ή πιηθή δεκία ή άκεζε ζπλέπεηα απηψλ.
11. Απηφκαηε αζθάιηζε λεναπνθηεζέλησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο
εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο.
12. Μέζσ ηεο Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο θαιχπηνληαη θαη νη εξγαδφκελνη κε ΓΠΤ απνθιεηζηηθά θαη
κφλν γηα εζηθή βιάβε θαη ςπρηθή νδχλε.
13. ηελ έλλνηα ησλ ηξίησλ πεξηιακβάλεηαη ην πξνζσπηθφ ππεξγνιάβσλ/ζπλεξγείσλ ην νπνίν
απαζρνιείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο αζθαιηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. ππεξεζίεο θχιαμεο
θαη θαζαξηζκνχ).
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ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΟΡΗΑ ΔΤΘΤΝΖ
ΓΔΝΗΚΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
σκαηηθέο βιάβεο θαη’ άηνκν
σκαηηθέο βιάβεο νκαδηθό αηύρεκα
Τιηθέο Εεκίεο θαηά γεγνλόο
ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ (ππν-φξηα)

€1.000.000
€5.000.000
€1.000.000

σκαηηθέο βιάβεο θαη’ άηνκν
σκαηηθέο βιάβεο νκαδηθό αηύρεκα
Αλώηαην όξην επζύλεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
αζθάιηζεο

€500.000
€2.000.000
€10.000.000

ΑΠΑΛΛΑΓΖ:
Γεληθή Αζηηθή Δπζχλε: €1.500 αλά δεκηνγφλν γεγνλφο
Δξγνδνηηθή Δπζχλε: Κακία
ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΟΡΗΑ ΚΑΛΤΦΖ:
Γεληθή Αζηηθή Δπζχλε: Δληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πιελ ηεο πεξίπησζεο ησλ
επαγγεικαηηθψλ επηζθέςεσλ ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα
ηελ νπνία ηζρχνπλ γεσγξαθηθά φξηα εληφο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο
Δξγνδνηηθή Δπζχλε: Δληφο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο

UNDERWRITING INFORMATION
 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Γηαζέζηκα ζην site: http://www.ametro.gr
Aπαζρνινχκελν πξνζσπηθφ: 470 άηνκα πεξίπνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη πεξίπνπ 30% απηψλ
απαζρνιείηαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξγνηαμίσλ Ννκνχ Αηηηθήο & Θεζζαινλίθεο.
Πεξαηηέξσ αλάιπζε δελ είλαη δηαζέζηκε.
 ΗΣΟΡΗΚΟ ΕΖΜΗΧΝ ηειεπηαίαο 3εηίαο
Καζαξφ
 ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Μέξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο
αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο.
πγθεθξηκέλα ε δπλακηθφηεηα ζε νρήκαηα έρεη σο εμήο:
- Μεζνγείσλ 191-193 & Βιαράθε, Αζήλα
- Μεζνγείσλ 185&Γεδεψλ, Αζήλα
- 26εο Οθησβξίνπ 40, Θεζζαινλίθε
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ζηάζκεπζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
: 56 ζέζεηο
: θακία
: 10 ζέζεηο

