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Γενικά
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού - Κωδικός CPV
Τίτλος ∆ιαγωνισµού
∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού - ∆ηµοσιότητα - Κριτήριο Ανάθεσης
∆ικαιούµενοι Συµµετοχής - Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη
διαδικασία
Εγγυήσεις
Τεύχη ∆ιαγωνισµού - Παροχή ∆ιευκρινήσεων
Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών - ∆ιάρκεια Ισχύος
Λόγοι αποκλεισµού Οικονοµικού Φορέα
Περιεχόµενα Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» Ελάχιστες Προϋποθέσεις
Περιεχόµενα Υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών - Ενστάσεις
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Υπογραφή Σύµβασης
∆ιάρκεια Σύµβασης - Προϋπολογιζόµενη ∆απάνη
Εξουσιοδοτηµένοι Εκπρόσωποι - Επίβλεψη Σύµβασης
Οικονοµικοί Όροι
Ευθύνη Αναδόχου - Ασφαλίσεις
Υποκατάσταση Αναδόχου
Λύση Σύµβασης
Έκπτωση Αναδόχου
Αναστολή Εκτέλεσης της Σύµβασης
Ανωτέρα Βία
Πρόοδος Εκτέλεσης Σύµβασης
Εµπιστευτικότητα - Προσωπικά δεδοµένα
Επίκληση πόρων τρίτων
Ισχύουσα Νοµοθεσία - Επίλυση ∆ιαφορών - Γλώσσα της Σύµβασης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α): Υπόδειγµα Α: «Υπεύθυνη ∆ήλωση»
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Β): Υπόδειγµα Β1: «Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής»
Υπόδειγµα Β2: «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης»
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Γ): Τεχνική περιγραφή & προδιαγραφές συστηµάτων –
Υπηρεσίες
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (∆): Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
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ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ
1.1

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (στη συνέχεια αναφερόµενη ως Α.Μ.) ιδρύθηκε µε
το άρθρο πρώτο του Ν. 1955/91 (ΦΕΚ 112/18.07.91, τ. Α’). Σκοπός της
Α.Μ. ο οποίος προσδιορίζεται µε το άρθρο 2 του Ν.1955/91, όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3202/03 (ΦΕΚ 284/11.12.03, τ. Α’),
και µε το άρθρο 145 του Ν. 4070/12 είναι µεταξύ άλλων η µελέτη,
κατασκευή, λειτουργία, εκµετάλλευση και ανάπτυξη του δικτύου αστικού
σιδηροδρόµου του Νοµού Αττικής και Νοµού Θεσσαλονίκης και γενικά
ηλεκτρικών σιδηροδρόµων του Νοµού Αττικής και Νοµού Θεσσαλονίκης,
εκτός από το σιδηροδροµικό δίκτυο του ΟΣΕ, καθώς και του δικτύου ΤΡΑΜ
σε όλη την Επικράτεια.

1.2

Η Α.Μ. διενεργεί διαγωνισµό µε συνοπτική διαδικασία προκειµένου να
αναθέσει τη σύµβαση για τη συντήρηση των εταιρικών αυτοκινήτων
ιδιοκτησίας της, προσκαλώντας όσους έχουν τα νόµιµα προσόντα να
υποβάλλουν προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα
∆ιακήρυξη και στα προσαρτήµατα αυτής.

1.3

Αναθέτων Φορέας της Σύµβασης που θα καταρτιστεί είναι η Α.Μ.,
(Μεσογείων 191-193, Τ.Κ. 115 25, Αθήνα).

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV
2.1

Η Α.Μ. προτίθεται να χρησιµοποιεί για την κάλυψη των λειτουργικών της
αναγκών και για την εξυπηρέτηση των µετακινήσεων στελεχών της έναν
ιδιόκτητο στόλο 31 εταιρικών αυτοκινήτων µε έδρα την Αθήνα.
Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η παροχή υπηρεσιών τακτικής
και έκτακτης (επισκευή µηχανικών βλαβών) συντήρησης, που περιλαµβάνει
την απαιτούµενη εργασία και τα ανταλλακτικά / υλικά & αναλώσιµα, των
αυτοκινήτων αυτών από εξειδικευµένο συντηρητή - επισκευαστή στην
Αθήνα.

2.2

Ο Κωδικός CPV της Σύµβασης είναι: 50112200-5 «Υπηρεσίες συντήρησης
αυτοκινήτων».

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο τίτλος του διαγωνισµού είναι: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.».

ΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ

Ο τίτλος αυτός πρέπει να αναγράφεται σε όλους του φακέλους και
υποφακέλους των προσφορών και γενικά σε όλα τα έγγραφα που θα
υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, συνοδευόµενος από
τον Κωδικό Αναφοράς: RFP - 352/18.
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ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
4.1

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα προς τις προβλέψεις της
Συνοπτικής διαδικασίας (Ν. 4412/16, αρ. 327) σε µία φάση και σύµφωνα
προς όσα σχετικά προβλέπονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη που θα
αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της Α.Μ., ενώ περίληψή της
θα αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

4.2

Ο διαγωνισµός είναι έγγραφος, ανοικτός, µειοδοτικός και κριτήριο ανάθεσης
της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιµής.

ΑΡΘΡΟ 5: ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
5.1

Στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος οικονοµικοί φορείς, φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα µεµονωµένα ή σε ένωση αυτών, τα οποία διατηρούν
εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων (συνεργείο) στην
Ελλάδα, στην Αθήνα και σε απόσταση µέχρι πέντε (5) χιλιόµετρα σε
ευθεία γραµµή από τη θέση των κεντρικών γραφείων της Α.Μ. επί της
Λεωφ. Μεσογείων 191-193, Τ.Κ.: 115 25 στην Αθήνα, κι όχι µεγαλύτερη
επί ποινή αποκλεισµού και στις οποίες θα παρέχονται όλες οι ζητούµενες
υπηρεσίες µέσω της Σύµβασης.
ΚΑΙ
που µπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν τους όρους της παρούσας
∆ιακήρυξης.

5.2

Σε περιπτώσεις ενώσεων όπως κοινοπραξίες, συµπράξεις κλπ, ισχύουν τα
ακόλουθα:
α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και
µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος σύµπραξης
είτε ως µέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται
από τη διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων
συµµετέχει το ίδιο πρόσωπο.
β) Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό οι διαγωνιζόµενοι µε την µορφή
ενώσεων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριµένο νοµικό τύπο.
Όµως, η ένωση που θα επιλεγεί υποχρεούται, εάν της ανατεθεί η
σύµβαση, να καταθέσει στην Α.Μ. συµβολαιογραφικό έγγραφο για τη
σύσταση της ένωσης.
γ) Σε κάθε περίπτωση από τα νοµιµοποιητικά έγγραφα συστάσεως θα
πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα µέλη των ενώσεων ευθύνονται έκαστος
έναντι της Α.Μ., αλληλεγγύως, αδιαίρετα και εις ολόκληρον για την
εκτέλεση της σύµβασης.

5.3

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, δηλαδή η υποβολή προσφοράς,
προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει µελετήσει και
έχει πλήρη γνώση των όρων και των τευχών του διαγωνισµού και ότι έχει
ελέγξει και γνωρίζει καλά όλα τα στοιχεία και τις ειδικές συνθήκες που
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µπορούν να επηρεάσουν τις σχετικές µε το ∆ιαγωνισµό ζητούµενες
υπηρεσίες - εργασίες του και ότι έχει λάβει υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία
αυτά στη διαµόρφωση της προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
6.1

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

6.2

Εγγύηση Συµµετοχής
Προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν
να καταθέσουν µε την προσφορά τους Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής για
ποσό εξακοσίων σαράντα ΕΥΡΩ (640,00 €) το οποίο αντιστοιχεί στο 2%
της συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα ισχύει για χρονικό διάστηµα
διακοσίων δέκα (210) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της
Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής λήγει, η Α.Μ. µπορεί πριν την λήξη της
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να ζητήσει από το διαγωνιζόµενο να παρατείνει πριν τη λήξη τους, εντός
εύλογου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της.
Προσφορά που δεν συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής είναι
απαράδεκτη και ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα εκδοθεί προς όφελος της Α.Μ., µε
αποκλειστική δαπάνη του διαγωνιζοµένου και θα είναι σύµφωνη µε το
Υπόδειγµα Β1 του Προσαρτήµατος (Β) της παρούσης. Σε περίπτωση που η
κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής δεν είναι σύµφωνη µε τα
ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα καλέσει το διαγωνιζόµενο να
προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Β1, εντός
προθεσµίας που θα οριστεί από την Επιτροπή. Οι διαγωνιζόµενοι που δεν
θα συµµορφωθούν, αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, αν παρέχει
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 13 της
παρούσας, όταν ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος, αν και έχει προσκληθεί, δεν
προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύµβασης εντός της
προθεσµίας που θα ορίσει η Α.Μ. ή δεν προσκοµίσει την απαιτούµενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης ή δεν τηρήσει τις δεσµεύσεις του άρθρου 15.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε την
προσκόµιση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και στους λοιπούς
διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε
αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί αποκλεισµού της συµµετοχής
τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής
απόφασης κατακύρωσης της Σύµβασης.
6.3

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής
εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα εκδώσει ο Ανάδοχος θα είναι
υποχρεωτικά σύµφωνη µε το Υπόδειγµα Β2 του Προσαρτήµατος (Β) της
παρούσης.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εγγυάται στο σύνολό της και χωρίς
καµία διάκριση την οφειλόµενη, πλήρη, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του
συµβατικού αντικειµένου µε πιστή τήρηση των απαιτήσεων,
προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων της Σύµβασης. Η ανωτέρω
εγγύηση καλύπτει κάθε απαίτηση της Α.Μ. έναντι του Αναδόχου, είτε για
παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης, είτε για µη προσήκουσα
πραγµάτωσή της, είτε, για απαίτηση της Α.Μ. από την επιβολή ποινικής
ρήτρας σε βάρος του Αναδόχου, είτε για καταβολή αποζηµίωσης. Η
εγγύηση όµως αυτή δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζηµίωση
της Α.Μ. σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού της
εγγύησης.
Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγµή µε έγγραφη
δήλωσή της στην εκδότρια τράπεζα την κατάπτωση όλου ή µέρους του
ποσού της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης για την ικανοποίηση
απαιτήσεων της κατά του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύµβαση και
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που οφείλονται στη µη τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αποδίδεται άτοκα στον Ανάδοχο
µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών υπηρεσιών. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της
εγγυητικής γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
Στην περίπτωση τµηµατικών
παραλαβών η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά
ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε
οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής
απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής
παραλαβής στο ∆.Σ. της Α.Μ. το οποίο θα εγκρίνει τη σχετική
αποδέσµευση. Εάν στο πρωτόκολλο αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της εγγυητικής γίνεται µετά την
αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσµου.
Όλες οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται και τηρούνται προς όφελος της
Α.Μ., µε αποκλειστική επιβάρυνση και δαπάνες του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 7: ΤΕΥΧΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
7.1

Τα τεύχη του διαγωνισµού
Προσαρτήµατά της.

είναι

η

παρούσα

∆ιακήρυξη

µε

τα

Μετά την υπογραφή της Σύµβασης τα τεύχη που ακολουθούν ορίζονται ως
συµβατικά, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η σειρά ισχύος αυτών, σε
περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, είναι αυτή που αναφέρεται
παρακάτω:
α)
β)
γ)

7.2

Το Συµφωνητικό.
Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου.
Η ∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της και το Τεύχος ∆ιευκρινίσεων
που τυχόν εκδοθεί.

Το παρόν τεύχος διατίθεται ηλεκτρονικά στις ενδιαφερόµενες εταιρείες
µέσω της ιστοσελίδας της Α.Μ. (www.ametro.gr), στο ΚΗΜ∆ΗΣ και σε
έντυπη µορφή από την Α.Μ. στην παρακάτω διεύθυνση, τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 15:00, κατόπιν συνεννόησης.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 191-193
115 25, ΑΘΗΝΑ
Υπόψη: κ. Κωνσταντίνου Καραθάνου
Τηλ. 210-6792.246
Fax: 210-6792.141

7.3

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ερωτήµατα και να ζητήσουν
διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού απευθυνόµενοι,
εγγράφως το αργότερο µέχρι την Παρασκευή, 15 / 02 / 2019 και ώρα
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15:00 στην Α.Μ., στη ∆ιεύθυνση Λ. Μεσογείων 191-193, 115 25, Αθήνα, µε
ρητή αναφορά στον τίτλο του ∆ιαγωνισµού, όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο
3 της παρούσας.
Η Α.Μ. θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήµατα που θα υποβληθούν και θα
εκδώσει Τεύχος ∆ιευκρινήσεων µέχρι την Τρίτη, 26 / 02 / 2019 και ώρα
15:00, το οποίο θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιµο για τους
διαγωνιζόµενους στην ιστοσελίδα της Α.Μ. (www.ametro.gr). Επίσης, οι
διαγωνιζόµενοι θα µπορούν να το παραλάβουν από τα γραφεία της A.M. µε
δική τους ευθύνη στη διεύθυνση της παρ. 7.2 της παρούσας.
Στο τεύχος αυτό είναι επίσης δυνατό να περιληφθούν βελτιώσεις,
συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις όρων των τευχών του διαγωνισµού που
τυχόν προκύψει ότι απαιτούνται. Τα περιεχόµενα του Τεύχους
∆ιευκρινίσεων
συµπληρώνουν,
ενσωµατώνονται
και
θεωρούνται
αναπόσπαστο µέρος των τευχών του διαγωνισµού. Για τον λόγο αυτό
καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να µην αµελήσουν να λάβουν γνώση αυτού.
Επισηµαίνεται, ότι οποιεσδήποτε τυχόν πληροφορίες, απόψεις κλπ οι
οποίες ενδέχεται να διατυπωθούν από οποιοδήποτε µέλος, στέλεχος ή
υπάλληλο της Α.Μ. δεν είναι δεσµευτικές και οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τους µόνο τα περιεχόµενα των τευχών του διαγωνισµού
και τη σχετική επ΄ αυτών επίσηµη αλληλογραφία.
ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
8.1

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να ακολουθούν σε ότι
αφορά τον τρόπο υποβολής και τα περιεχόµενα του φακέλου, τα οριζόµενα
στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών λήγει τη:
 ∆ευτέρα, 04 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 π.µ.
Οι φάκελοι προσφορών υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν
πρόσφορο οι ∆ιαγωνιζόµενοι (κατάθεση ή αποστολή µε υπηρεσία
“courier”), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.
Η Επιτροπή του διαγωνισµού θα συνεδριάσει για την παραλαβή/
αποσφράγιση των προσφορών στα κεντρικά γραφεία της Α.Μ., στην
ταχυδροµική διεύθυνση που αναγράφεται στο άρθρο 7.2 της παρούσας, και
σε χώρο για τον οποίο θα ενηµερωθούν οι διαγωνιζόµενοι κατά την άφιξή
τους στα κεντρικά γραφεία της Α.Μ.
Έως την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών, οι
διαγωνιζόµενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τις προσφορές τους,
είτε στο πρωτόκολλο της Α.Μ., στην ταχυδροµική διεύθυνση που
αναγράφεται στο άρθρο 7.2 της παρούσας, είτε ενώπιον της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού. Οι προσφορές που παραλαµβάνονται από το πρωτόκολλο
της Α.Μ., θα παραδοθούν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αµέσως µετά την
ώρα λήξης.
Η παραλαβή των προσφορών του διαγωνισµού, µπορεί να συνεχισθεί και
µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει,
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συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται
από τον πρόεδρο της Επιτροπής, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της
ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Μετά τη λήξη της παραλαβής ακολουθεί η διαδικασία αποσφράγισης που
περιγράφεται στο άρθρο 12.2 της παρούσας.
Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι φέρουν αποκλειστικά
την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής των προσφορών τους από την Α.Μ.,
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που αναγράφεται παραπάνω. Η Α.Μ. δεν
φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης των προσφορών.
Εκπρόθεσµη υποβολή φακέλου προσφοράς σύµφωνα µε τα παραπάνω
έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµη και στην
περίπτωση που η καθυστέρηση αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Οι
εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
8.2

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εκατόν
ογδόντα (180) ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη ηµέρα της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, πριν τη λήξη, εφόσον
ζητηθεί από την Α.Μ. και συναινεί ο διαγωνιζόµενος, για όσο χρόνο κρίνεται
αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Προσφορές
που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω
αναφερόµενης θα απορρίπτονται.

8.3

Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές µε τρόπο συµβατό προς
τις απαιτήσεις της παρούσας.
Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα
σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά την
παρακάτω ετικέτα:
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ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(η επωνυµία - ταχυδροµική διεύθυνση - τηλέφωνο - fax του διαγωνιζόµενου και σε
περίπτωση σύµπραξης ή Κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών της)

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»
(Κωδικός αναφοράς: RFP - 352 / 18)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
04 / 03 / 2019 & ώρα: 11:00 π.µ.
Προς : ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 191-193
11525, Αθήνα
Υπόψη : Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
________________________________________________________

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
(DCC)
Ο σφραγισµένος φάκελος πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστική
επιστολή.
Ο φάκελος προσφοράς κάθε ∆ιαγωνιζόµενου θα περιλαµβάνει δύο
επιµέρους κλειστούς Υποφακέλους:


Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»



Υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά»

Επί των Υποφακέλων θα αναγράφονται τα προαναφερθέντα στοιχεία της
ετικέτας του φακέλου και η ένδειξη του περιεχοµένου τους («∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής’ ή «Οικονοµική Προσφορά»).
Ο Υποφάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» θα πρέπει να είναι πολύ
καλά σφραγισµένος µε τρόπο που να εξασφαλίζεται το απαραβίαστό του.
8.4

∆εν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, η υποβολή εναλλακτικών
προσφορών για τις ζητούµενες υπηρεσίες καθώς και οι αρνητικές
προσφορές.

8.5

∆εν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, η υποβολή προσφοράς για µέρος
των ζητούµενων υπηρεσιών.

8.6

Σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις/συµπληρώσεις, κατόπιν
αιτήµατος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, θα πρέπει οι διαγωνιζόµενοι να
συνοδεύουν το σχετικό φάκελο µε τις συµπληρώσεις µε διαβιβαστική
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επιστολή εκτός του φακέλου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι υποβολής
που προαναφέρονται.
ΑΡΘΡΟ 9: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
9.1

Κάθε οικονοµικός φορέας αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύµβασης, εφόσον αποδειχθεί ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή µε
άλλο τρόπο ότι υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους λόγους των παραγράφων από 9.1.1 έως 9.1.6. Στις
περιπτώσεις αυτές η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα
εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά:
α) στις περιπτώσεις Α.Ε. τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, και
γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

9.1.1

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

9.1.2

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

9.1.3

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.2803/2000 (Α 4
́ 8),

9.1.4

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

9.1.5

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ή χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L
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309 της 25.11.2005 σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία
µε το ν.3691/2008 (Α’ 166).
9.1.6

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

9.2

Επιπλέον, κάθε οικονοµικός φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

9.2.1

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

9.2.2

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

9.2.3

Εάν η Α.Μ. γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο
(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς:
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την
υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει αµετάκλητη και
δεσµευτική ισχύ.

9.2.4

Για τις περιπτώσεις 9.2.1 και 9.2.2 αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας
πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.

9.2.5

Για τις περιπτώσεις 9.2.1 και 9.2.2 ο αποκλεισµός αυτός παύει να
εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του,
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων
τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για
την καταβολή τους.
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9.3

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

9.3.1

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

9.3.2

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

9.3.3

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

9.3.4

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

9.3.5

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

9.3.6

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

9.3.7

Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση
της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το άρθρο 13 της
παρούσας.

9.3.8

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

9.3.9

Εάν η Α.Μ. µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που να έχει
διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο.
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9.3.10

Εάν στον οικονοµικό φορέα έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του
αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τα
οριζόµενα σο άρθρο 74 του Ν. 4412/16.

9.4

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο ∆ιαγωνιζόµενος κατά την
υποβολή της προσφοράς του υποβάλει Υπεύθυνη ∆ήλωση κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 10.4.
Ο ∆ιαγωνιζόµενος που θα ανακηρυχθεί µειοδότης υποχρεούται, πριν
την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει όλα τα σχετικά
πιστοποιητικά για τα οποία υπέβαλε Υπεύθυνη ∆ήλωση, όπως
ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η Α.Μ.
αποκλείει έναν διαγωνιζόµενο όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από
τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στον Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» θα υποβληθούν, επί ποινή
αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά αριθµηµένα και ταξινοµηµένα µε
την αρίθµηση του άρθρου.
10.1

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 6 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
∆ιαγωνιζόµενοι που δεν θα υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής
αποκλείονται από το διαγωνισµό χωρίς περαιτέρω έλεγχο του
περιεχοµένου του Υποφακέλου.

10.2

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

10.2.1

Σε περίπτωση ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.):
α)

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

β)

Αντίγραφο γνωστοποίησης στο ΓΕΜΗ του πρακτικού συγκρότησης σε
σώµα του ισχύοντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας.

γ)

Βεβαίωση µητρώου εταιρειών της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (µε ηµεροµηνία
έκδοσης όχι προγενέστερη των τριάντα (30) ηµερών από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) περί καταστατικών
τροποποιήσεων, µη λύσης της εταιρείας και θέσης της σε εκκαθάριση
µη ύπαρξης αίτησης, αγωγής ή δικαστικής απόφασης για λύση της
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εταιρείας και διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
κλπ.
10.2.2

10.2.3

10.2.4

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

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

β)

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

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

Φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τυχόν
τροποποιήσεών του.

β)

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

Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων:
Φωτοαντίγραφο της έναρξης επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ΟΥ και
των µεταβολών.

10.2.5

Σε περίπτωση ένωσης η ως άνω υποχρέωση προσκόµισης νοµιµοποίησης
ισχύει για κάθε µέλος αυτής.

10.3

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


Εγκρίνεται η συµµετοχή της στο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε ένωση.



Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά
για τον συµµετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού και την
προσφορά, ο οποίος και θα είναι αντίκλητος για την παραλαβή
εγγράφων στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού.

Στην ίδια απόφαση, σε περίπτωση ένωσης:


Ορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής κάθε µέλους στην
ένωση (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους).



∆ηλώνεται η αποδοχή της από κοινού συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό και
στην εκτέλεση της σύµβασης καθώς και της αλληλέγγυας αδιαίρετης
ευθύνης εις ολόκληρο απέναντι στην Α.Μ. και ότι σε περίπτωση που
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τους ανατεθεί η σύµβαση και πριν την υπογραφή της, θα συστήσουν
ένωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης.
10.4

Υπεύθυνη δήλωση περί µη αποκλεισµού
Οι µεµονωµένοι ∆ιαγωνιζόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) υποβάλουν
στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής Υπεύθυνη ∆ήλωση,
συνταγµένη σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Α του Προσαρτήµατος (Α) της
παρούσας, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος αποκλεισµού εκ
των αναφεροµένων στο άρθρο 9.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο την εν λόγω
Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογράφουν:
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί
του.
Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν Υπεύθυνη
∆ήλωση για καθένα από τα µέλη τους, υπογεγραµµένη από το νόµιµο
εκπρόσωπο του µέλους, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του µέλους
κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού.
Εφ’ όσον ο διαγωνιζόµενος επικαλείται πόρους τρίτων καλείται να
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τους τρίτους, σύµφωνα και µε όσα
ορίζονται, ειδικά για τους τρίτους, στο άρθρο 27 της παρούσας.
Εάν το περιεχόµενο της ανωτέρω Υπεύθυνης ∆ήλωσης είναι ψευδές τότε ο
∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται του ∆ιαγωνισµού.

10.5

Άδεια λειτουργίας και Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο
Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αποδείξουν ότι λειτουργούν νόµιµα ως
εταιρείες παροχής υπηρεσιών συντήρησης αυτοκινήτων.
Για το λόγο αυτό πρέπει να προσκοµίσουν επικυρωµένο φωτοαντίγραφο
της άδειας λειτουργίας που πρέπει να κατέχουν σύµφωνα µε τη σχετική
νοµοθεσία και την εγγραφή τους στο οικείο Επιµελητήριο.
Σε περίπτωση ένωσης η ως άνω υποχρέωση καλύπτεται σωρευτικά.

10.6

Απόδειξη παρόµοιας Εµπειρίας

10.6.1

Ο κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να προσκοµίσει ένα κατάλογο µε τις
συµβάσεις παροµοίου αντικειµένου (δηλ. συµβάσεις παροχής υπηρεσιών
συντήρησης αυτοκινήτων) που έχει συνάψει τα τελευταία πέντε (5) έτη (από
το 2014 έως σήµερα) αναφέροντας για κάθε µία:
• Τον πελάτη,
• Το αντικείµενο της σύµβασης,
• Το συµβατικό τίµηµα της σύµβασης,
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• Τη διάρκεια της σύµβασης,
• Το όνοµα και το τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας του πελάτη
Ο πίνακας αυτός θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα
δηλώνεται ότι τα στοιχεία που δίδονται είναι πλήρη, ακριβή και αληθή. Σε
κάθε περίπτωση η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα να ελέγξει τα στοιχεία που θα
της υποβληθούν και να ζητήσει πληροφορίες για τη διαχείριση των
συµβάσεων που ο διαγωνιζόµενος θα συµπεριλάβει στον ως άνω πίνακα,
απευθυνόµενη απευθείας στον εκάστοτε πελάτη του κάνοντας χρήση των
στοιχείων επικοινωνίας που δίνονται στον πίνακα.
Σε περίπτωση ένωσης, η υπόψη εµπειρία µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά
από τα κοινοπρακτούντα µέλη.
10.6.2

Ελάχιστες Προϋποθέσεις παρόµοιας Εµπειρίας
Απαιτούνται τουλάχιστον πέντε (5) συµβάσεις παροχής υπηρεσιών
συντήρησης αυτοκινήτων) κατά την τελευταία 5-ετία (από το 2014 έως
σήµερα).
Σε περίπτωση ένωσης η ως άνω υποχρέωση καλύπτεται σωρευτικά

10.7

Χρηµατοληπτική Ικανότητα - Ελάχιστες Προϋποθέσεις

10.7.1

∆ικαιολογητικά Χρηµατοληπτικής Ικανότητας
Τα απαιτούµενα στοιχεία που πρέπει προσκοµισθούν για την απόδειξη της
Χρηµατοληπτικής Ικανότητας του ∆ιαγωνιζοµένου από παρόµοιες
δραστηριότητες περιλαµβάνουν:
•
•

10.7.2

Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών κατά
τη διάρκεια των τριών (3) προηγουµένων οικονοµικών ετών.
Τους Ισολογισµούς και τις Καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης των
τριών (3) τελευταίων οικονοµικών χρήσεων.

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Χρηµατοληπτικής Ικανότητας
Ο µέσος όρος ετήσιου κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία ή το
αντίστοιχο διάστηµα λειτουργίας, σε περίπτωση που αυτό είναι µικρότερο
της τριετίας, να είναι τουλάχιστον 40.000,00 €.
Σε περίπτωση ένωσης η ως άνω υποχρέωση καλύπτεται σωρευτικά.

10.8

Γενικά Στοιχεία

10.8.1

Όλα τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, έγγραφα κλπ. που θα κατατεθούν
από τους διαγωνιζόµενους πρέπει να είναι πρωτότυπα ή απλά ευκρινή
φωτοαντίγραφα δηµοσίων εγγράφων. Σχετικά µε τις επικυρώσεις
αντιγράφων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14, περί
κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

10.8.2

Όπου στα απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού αναφέρεται η
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, ως τέτοια νοείται, για τις ελληνικές
επιχειρήσεις, η «Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86». Οι Υπεύθυνες
∆ηλώσεις δεν απαιτείται να έχουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και
θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)
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ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των
προσφορών.
10.8.3

Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί
απαραίτητο µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων και
στοιχείων που θα υποβληθούν και οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να το
προσκοµίσουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της παρούσας.
Επίσης η Επιτροπή δικαιούται αν αµφιβάλλει, να απευθύνεται άµεσα στις
αρµόδιες αρχές για τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά µε την
προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων.

10.8.4

Οι διαγωνιζόµενοι που θα υποβάλλουν ελλιπή στοιχεία για τα οποία η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ζητήσει συµπληρώσεις/διευκρινήσεις και δεν θα
δοθούν ή θα δοθούν ελλιπείς, καθώς επίσης διαγωνιζόµενοι που δεν θα
υποβάλλουν στοιχεία προσηκόντως, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παρούσα, αποκλείονται του διαγωνισµού.
Προσφορά που δε συνοδεύεται από τα παραπάνω ή δεν
ανταποκρίνεται στα ζητούµενα µε την παρούσα, δε λαµβάνεται
υπόψη, οι δε διαγωνιζόµενοι αποκλείονται από το διαγωνισµό.

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
11.1

Στον Υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται,
επί ποινή αποκλεισµού, η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου. Οι
διαγωνιζόµενοι
υποβάλουν
συµπληρωµένο
ευκρινώς
και
δακτυλογραφηµένο (µε εκτυπωτή µέσω Η/Υ) το Έντυπο Οικονοµικής
Προσφοράς του Προσαρτήµατος (∆) της παρούσης το οποίο θα πρέπει να
είναι υπογεγραµµένο ανά φύλλο από τον ίδιο το διαγωνιζόµενο (σε
περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόµιµο εκπρόσωπο σε περίπτωση
εταιρίας ή ένωσης, όπως αυτός προκύπτει από τα οριζόµενα στο άρθρο
10.3 παραπάνω. Προσφορά που θα υποβληθεί ανυπόγραφη θεωρείται
ανύπαρκτη.
Επισηµαίνεται ότι ο Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι
καλά σφραγισµένος επί ποινή αποκλεισµού.

11.2

Στην Οικονοµική Προσφορά περιλαµβάνεται η αµοιβή του Αναδόχου, του
προσωπικού και των συνεργατών του και τα οποιαδήποτε γενικά ή ειδικά
έξοδά του, συµπεριλαµβανοµένων και των αµοιβών και ασφαλιστικών
εισφορών όλων των προσώπων που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της
σύµβασης, των σχετικών δαπανών µετακίνησης αυτών, υποχρεώσεων
ασφάλισης, των σχετικών αδειών, καθώς και κάθε είδους φορολογικές ή
άλλες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του δηµοσίου ή οποιουδήποτε
τρίτου καθώς και το όφελός του και γενικά κάθε δαπάνη, έστω και αν δεν
κατονοµάζεται ρητά, που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύµβασης.
Η Α.Μ. βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.

11.3

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για διάστηµα
εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών, προσµετρούµενες από
την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.

17/49

19PROC004420063 2019-02-06
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

RFP - 352/18

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Α.Μ.
και εφόσον συναινεί ο διαγωνιζόµενος. Προσφορές που αναφέρουν
ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11.4

Ο µειοδότης προκύπτει µετά την αξιολόγηση των προσφορών βάσει του
∆είκτη Βέλτιστης Προσφοράς (∆.Β.Π.) που θα πραγµατοποιηθεί από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τον Πίνακα που ακολουθεί.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
(α)

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΚΟΣΤΟΥΣ Ι &
ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ

∆ΕΙΚΤΗΣ (‰)
ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (∆.Β.Π.)

(β)

(γ) = (α)*(β)/1000

75%

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

25%

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

100%

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

Πίνακας Ι: ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για
την ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
για 2 ΕΤΗ (ΚΟΣΤΟΣ Ι)

...................
(€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Πίνακας ΙΙ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για
την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ για 2
ΕΤΗ (ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ)

..................
(€ χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Σ.∆.Β.Π. = ∆.Β.Π. Ι + ∆.Β.Π. ΙΙ)

Ο Συνολικός ∆είκτης Βέλτιστης Προσφοράς (Σ.∆.Β.Π.) προκύπτει από το
άθροισµα των επιµέρους δεικτών (∆.Β.Π. Ι και ∆.Β.Π. ΙΙ) που είναι τα
γινόµενα της Οικονοµικής Προσφοράς (Ο.Π.), όπως προκύπτουν από τους
Πίνακες Ι και ΙΙ της Οικονοµικής Προσφοράς του ∆ιαγωνιζοµένου,
πολλαπλασιασµένης µε την αντίστοιχη βαρύτητά, δια του χίλια, όπως
περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα. Τα αποτελέσµατα των
υπολογισµών θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Ο ∆ιαγωνισµός κατακυρώνεται στον διαγωνιζόµενο που έχει το
χαµηλότερο Συνολικό ∆είκτη Βέλτιστης Προσφοράς (Σ.∆.Β.Π.), ενώ το
ποσό της σύµβασης που θα υπογραφεί προκύπτει από τη Συνολική Τιµή
Προσφοράς για δύο (2) έτη όπως αναγράφεται στο Έντυπο Οικονοµικής
Προσφοράς του Προσαρτήµατος ∆ (Πίνακας ΙΙΙ) του µειοδότη.
11.5

Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ ολόγραφης και αριθµητικής τιµής, η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβαίνει σε διόρθωση µε βάση την ολόγραφη
τιµή.
Οποιαδήποτε διόρθωση, διαγραφή, παραποµπή ή γενικά αλλοίωση του
κειµένου του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς ή και διατύπωση σχολίων ή
αιρέσεων ή όρων σε αυτό, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του
διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της οικονοµικής
προσφοράς του διαγωνιζοµένου που τις διατυπώνει.
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ΑΡΘΡΟ 12:
12.1

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Επιτροπές ∆ιαγωνιστικής διαδικασίας
Ο διαγωνισµός διεξάγεται από τριµελή Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που
ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της Α.Μ. Η Επιτροπή αυτή θα έχει την
ευθύνη διενέργειας του διαγωνισµού από την αποσφράγιση των
προσφορών µέχρι και το στάδιο της υποβολής εισήγησης στο ∆.Σ. της Α.Μ.
για την κατακύρωση του διαγωνισµού στο µειοδότη, ή τη µαταίωση της
διαδικασίας και γενικότερα θα γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που θα προκύψει
κατά τη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από την εξέταση των ενστάσεων που
θα υποβληθούν στην Α.Μ.
Ειδικότερα για την εξέταση και γνωµοδότηση των ενστάσεων, ορίζεται από
το ∆.Σ. της Α.Μ. χωριστή τριµελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων,
της οποίας τα µέλη θα είναι διαφορετικά από εκείνα της προηγούµενης
επιτροπής και θα γνωµοδοτεί για όλες τις ενστάσεις που θα προκύψουν
από την δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού έως την οριστική
παραλαβή της σύµβασης.

12.2

∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού - Αποσφράγιση & αξιολόγηση των προσφορών
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή σε µία φάση µε ανοικτή
συνεδρίαση τη ∆ευτέρα, 04 / 03 / 2019 και ώρα 11:15.
Στη συνεδρίαση µπορεί να παραστεί ένας εκπρόσωπος από κάθε
διαγωνιζόµενο, νόµιµα εξουσιοδοτηµένος προς τούτο.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα παραλάβει τους φακέλους προσφοράς που
υποβλήθηκαν και θα ελέγξει το εµπρόθεσµο και τυπικά παραδεκτό των
προσφορών των διαγωνιζοµένων. Στη συνέχεια ανοίγονται οι φάκελοι που
έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα και παραδεκτά και ελέγχεται η ύπαρξη δύο
(2) σφραγισµένων υποφακέλων, δηλαδή των υποφακέλων που
αναφέρονται στο άρθρο 8.3 της παρούσας, οι οποίοι µονογράφονται και
σφραγίζονται χωρίς να ανοιχθούν. Εάν δεν υποβληθούν όλοι οι
υποφάκελοι, τότε η προσφορά απορρίπτεται και ο διαγωνιζόµενος
αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.
Ακολούθως η επιτροπή θα προβεί στο άνοιγµα του Υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» της κάθε προσφοράς και θα µονογράψει και
σφραγίσει το περιεχόµενό του. Η επιτροπή θα ελέγξει τα δικαιολογητικά
συµµετοχής και θα αποφασίσει εάν πληρούνται οι τεθέντες όροι
συµµετοχής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης. Καθ’
όλη τη διάρκεια ελέγχου του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» η
επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα και έχει την ευχέρεια κατά την κρίση της να
ζητήσει διευκρινήσεις και συµπληρώσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 12.3 της παρούσας. ∆ιαγωνιζόµενοι
που θα υποβάλλουν ελλιπή στοιχεία για τα οποία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
θα ζητήσει συµπληρώσεις / διευκρινίσεις και δεν θα δοθούν ή θα δοθούν
ελλιπείς αποκλείονται της συµµετοχής τους στο διαγωνισµό. Επίσης η Α.Μ.
δικαιούται αν αµφιβάλλει, να απευθύνεται άµεσα στις αρµόδιες αρχές για τη
λήψη των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά µε την προσωπική
κατάσταση των διαγωνιζοµένων.
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προχωρήσει στη συνέχεια στην αποσφράγιση
του Υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά» της κάθε προσφοράς και θα
µονογράψει και σφραγίσει το περιεχόµενό του ανά φύλλο. Μετά την
αποσφράγιση των υποφακέλων των οικονοµικών προσφορών η επιτροπή,
σε κατ’ ιδίαν συνεδρίασή της, θα εξετάσει τη συµµόρφωση του
περιεχοµένου της προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου µε τους όρους της
παρούσας ∆ιακήρυξης και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό
αυτό θα περιλαµβάνει τον Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζόµενων, βάσει
της χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς, όπως αυτή προκύπτει από τον
Πινάκα Οικονοµικής Προσφοράς στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς που
έχουν συµπληρώσει οι διαγωνιζόµενοι, µε τις προσφορές κατά αύξουσα
πρόοδο, από τη χαµηλότερη προσφορά προς την υψηλότερη. Στο
πρακτικό αυτό η επιτροπή θα καταγράψει όλη τη διαδικασία ήτοι ποιοι
υπέβαλαν προσφορά, τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν τα αποτελέσµατα
του ελέγχου ποιοι αιτιολογηµένα αποκλείονται και ποιος είναι ο επιλεγείς
µειοδότης (προσωρινός ανάδοχος).
Επισηµαίνεται ότι η επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα και την ευχέρεια να
ζητήσει διευκρινίσεις σχετικές µε τις οικονοµικές προσφορές σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 12.3 της παρούσης. Οι διαγωνιζόµενοι
υποχρεούνται να ανταποκριθούν στα απαιτούµενα εντός επτά (7) ηµερών
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης.
∆ιαγωνιζόµενοι που θα υποβάλλουν ελλιπή στοιχεία για τα οποία η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ζητήσει συµπληρώσεις/ διευκρινίσεις και δεν θα
δοθούν ή θα δοθούν ελλιπείς αποκλείονται της συµµετοχής τους στο
διαγωνισµό.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεδρίασης της επιτροπής, οι διαγωνιζόµενοι
ενηµερώνονται για την ώρα και τον τόπο της επόµενης συνεδρίασης µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ή “fax” κλπ. Ειδικά για την
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών οι διαγωνιζόµενοι των οποίων
οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» έγιναν αποδεκτοί και δεν
αποκλείσθηκαν θα ενηµερωθούν εγγράφως µε πρόσκληση που θα τους
αποσταλεί 2 τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία
αποσφράγισης.
Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού επικυρώνονται µε απόφαση του ∆.Σ.
της Α.Μ., η οποία κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µε µέριµνα της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Κατά της ανωτέρω απόφασης του ∆.Σ. χωρούν
ενστάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 12.5 παρακάτω. Σε
περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων θα εισηγηθεί στο ∆.Σ. της Α.Μ. την αποδοχή ή απόρριψη των
ενστάσεων και την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
και εκείνο αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του ∆.Σ. θα γνωστοποιηθεί µε
µέριµνα της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στους διαγωνιζόµενους, που
συµµετείχαν στο διαγωνισµό.
Κατόπιν της οριστικοποίησης των αποτελεσµάτων, η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού καλεί τον διαγωνιζόµενο που έχει την πιο συµφέρουσα
προσφορά βάσει τιµής και αναδεικνύεται ως «προσωρινός ανάδοχος» να
καταθέσει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης σύµφωνα µε το Άρθρο 13 της
παρούσας.
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12.3

∆ιευκρινήσεις υποβληθέντων εγγράφων
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να
διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που
έχουν υποβάλλει, µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συµπλήρωση αφορά µόνον τις ασάφειες,
επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται
διόρθωση ή συµπλήρωση και δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς
το περιεχόµενό τους. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά τα ως άνω, δεν
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή
εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης αλλά µόνο τη
διευκρίνιση ή συµπλήρωση ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί επίσης να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες
να διευκρινίσουν, εντός επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς
που έχουν υποβάλει, εφόσον περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας,
ατέλειες, επουσιώδες παραλήψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλµατα που ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι µπορούν να θεραπευθούν. Η
διευκρίνηση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη
αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις
υπόλοιπές. Κατά τα λοιπά ισχύον όσα προβλέπονται στο άρθρο 310 του Ν.
4412/16.

12.4

Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών,
καλείται ο επιλεγείς µειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει, εντός προθεσµίας δέκα
πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών, στο πρωτόκολλο της Α.Μ. µε
διαβιβαστική επιστολή τα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στο άρθρο
13 της παρούσας, σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης». Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον
προσωρινό Ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε
(5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
Η µη ή η εκπρόθεσµη προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή η
διαπίστωση κατά το σχετικό έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι
ψευδή ή ανακριβή ή εάν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίστηκαν δεν
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 9 ή των
απαιτήσεων του άρθρου 10 ή η ύπαρξη ελλείψεων, συνιστούν λόγους
αποκλεισµού του προσωρινού Αναδόχου και κήρυξη αυτού ως έκπτωτου.
Σε αυτή την περίπτωση η Α.Μ. καλεί τον επόµενο σε σειρά στον τελικό
Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων να υποβάλει τα δικαιολογητικά
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κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. Κατά τα λοιπά
ισχύει το άρθρο 103 του Ν. 4412/16.
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε
τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του
φακέλου στο ∆.Σ. της Α.Μ. για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της
σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου
είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.
Η Α.Μ. κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε
κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο
τρόπο (φαξ, “e-mail” κλπ) επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης
χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 12.5 της παρούσας.
Σε περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων θα εισηγηθεί στο ∆.Σ. της Α.Μ. την αποδοχή ή απόρριψη των
ενστάσεων. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της
απόφασης κατακύρωσης, η Α.Μ. προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για
την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας.
12.5

Ενστάσεις ∆ιαγωνιζοµένων

12.5.1

Οι ∆ιαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά της απόφασης
του ∆.Σ. της Α.Μ., µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, µε
επιστολή που απευθύνουν οι διαγωνιζόµενοι προς τον Πρόεδρο της
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, η οποία κατατίθεται ή αποστέλλεται στην
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Α.Μ. Σε περίπτωση αποστολής, οι ενστάσεις
θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην Α.Μ. εντός πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση των αποτελεσµάτων και όχι να έχουν απλώς ταχυδροµηθεί
εντός της εν λόγω προθεσµίας. Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να περιέχουν
υποχρεωτικά επαρκή αιτιολόγηση των προβαλλοµένων ισχυρισµών ώστε να
είναι δυνατή η αξιολόγησή τους.

12.5.2

Για την άσκηση ενστάσεων κατά του τεύχους της ∆ιακήρυξης του
διαγωνισµού, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το
ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

12.5.3

Επί των ενστάσεων αυτών γνωµοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων και αποφασίζει το ∆.Σ. της Α.Μ. εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίησή τους, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκµαίρεται η απόρριψη των ενστάσεων. Επί των αποφάσεων του ∆.Σ. δεν
χωρεί υποβολή περαιτέρω ενστάσεων.

12.5.4

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, µε την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 1%
επί της συνολικής εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της
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αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει αποδεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
ΑΡΘΡΟ 13:

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης που καλείται ο επιλεγείς µειοδότης
(προσωρινός ανάδοχος) να καταθέσει στην Α.Μ. πριν την υπογραφή της
σύµβασης είναι τα παρακάτω:
13.1

∆ικαιολογητικά της Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Άρθρου 10.4

13.1.1

Για τις περιπτώσεις των άρθρων από 9.1.1 έως 9.1.6 θα προσκοµίζεται
απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού άλλου ισοδύναµου
εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του ∆ιαγωνιζοµένου ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση
ένωσης) από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτούµενες
προϋποθέσεις. Εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι νοµικό πρόσωπο, τα
ποινικά µητρώα πρέπει να αφορούν:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές
β) στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Πρόεδρο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ) τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση.
Για τους αλλοδαπούς διαγωνιζόµενους, απαιτούνται να προσκοµισθούν τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά που έχει εκδοθεί από την αρµόδια αρχή του
οικείου κράτους µέλους, συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση.

13.1.2

α) Για το στοιχείο του άρθρου 9.2.1 και 9.2.2 για την Ελλάδα απαιτείται να
προσκοµιστεί το αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο που
εκδίδουν οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ. και βεβαίωση µη οφειλής που εκδίδεται από
τον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την περίοδο µέχρι 31.12.2016.
Για τους αλλοδαπούς διαγωνιζόµενους, απαιτούνται να προσκοµισθούν τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την αρµόδια αρχή του
οικείου κράτους µέλους, συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση. Σε
περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που
αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη
όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του
διαγωνιζοµένου.
β) Για το στοιχείο του άρθρου 9.2.3 για την Ελλάδα απαιτείται να
προσκοµιστεί το πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συµµετοχής.
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13.1.3

Τα στοιχεία του άρθρου 9.3.2, για την Ελλάδα, αποδεικνύονται µε σχετικά
πιστοποιητικά των οικείων Πρωτοδικείων. Από τα πιστοποιητικά αυτά
πρέπει να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ή δεν έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν ευρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη
κατάσταση
προκύπτουσα
από
παρόµοια
διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι, για τις περιπτώσεις των στοιχείων των
άρθρων 9.3.2 πρέπει να υποβάλλουν, ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από
∆ικαστική ή ∆ιοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το
οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Σε περίπτωση
που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν
καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του
διαγωνιζοµένου.

13.1.4

Για την περίπτωση 9.3.9 θα προσκοµίζεται πιστοποιητικό του αρµόδιου
φορέα (επαγγελµατικού µητρώου ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου) περί µη
διάπραξης επαγγελµατικού παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε
πειθαρχική ποινή. Οι εταιρείες, για τις οποίες δεν υφίσταται πειθαρχικός
φορέας θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν υπάρχει πειθαρχικός
φορέας και ότι δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα.

13.1.5

Για τις περιπτώσεις των άρθρων 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7,
9.3.8, 9.3.10 για την Ελλάδα θα προσκοµίζεται ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφεροµένου ότι ο οικονοµικός φορέας δεν υπόκειται σε καµία των
προαναφερόµενων περιπτώσεων του άρθρου 9 της παρούσας ή στα κράτη
µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης του διαγωνιζοµένου.

13.2

Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 13.1 πρέπει να είναι σε ισχύ
κατά την ηµέρα της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών
διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να
γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης παλαιότερη των
τριών µηνών από τη σχετική πρόσκληση της Α.Μ.

13.3

Εφ’ όσον ο διαγωνιζόµενος επικαλείται πόρους τρίτων, καλείται να
υποβάλλει, στον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ανάλογα τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 13.1 του παρόντος άρθρου, για τους
τρίτους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 27. Επίσης καλείται να
υποβάλει και την απόφαση του ∆.Σ. ή του αρµόδιου καταστατικού οργάνου
του φορέα, µε την οποία θα εγκρίνεται η παροχή προς τον διαγωνιζόµενο
της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας (εµπειρία) του φορέα, ώστε
αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόµενου για την εκτέλεση της
σύµβασης. Επιπλέον υποβάλλεται αντίστοιχη απόφαση από το αρµόδιο
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καταστατικό όργανο του διαγωνιζόµενου περί αποδοχής της σχετικής
επίκλησης.
ΑΡΘΡΟ 14:

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

14.1

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

14.2

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

14.3

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε απόφαση
του ∆.Σ. της Α.Μ. και µετά από γνώµη της επιτροπής διαγωνισµού στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

Για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία
επηρεάζεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.

β)

Εάν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε την
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του
συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Α.Μ.

γ)

Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της σύµβασης.

δ)

Εάν η προσφορά κριθεί µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη.

ε)

Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και οι διαγωνιζόµενοι δεν δεχτούν
να τις παρατείνουν.

14.4

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

14.5

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

14.6

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

ΑΡΘΡΟ 15:
15.1

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συµβατικά Τεύχη
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Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη, τα οποία ορίζονται ως
συµβατικά, αλληλοσυµπληρώνονται και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, η δε
σειρά ισχύος αυτών, σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, καθορίζεται
ως εξής:
• Το ιδιωτικό Συµφωνητικό
• Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου.
• Η ∆ιακήρυξη µε τα προσαρτήµατά της και το Τεύχος ∆ιευκρινίσεων που
τυχόν εκδοθεί.
15.2

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού ο Ανάδοχος καλείται για την
υπογραφή της Σύµβασης, εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών (ή
και ενωρίτερα αν συµφωνηθεί από αµφότερα τα µέρη) από την ηµεροµηνία
της πρόσκλησής του. Η σύµβαση υπογράφεται, από πλευράς Αναδόχου,
από τον ήδη εξουσιοδοτηµένο κατά το στάδιο του διαγωνισµού εκπρόσωπό
του, ο οποίος µονογράφει και σφραγίζει επίσης και κάθε φύλλο των
συµβατικών τευχών.
Η σύµβαση επί ενώσεων υπογράφεται από το νόµιµο κοινό εκπρόσωπο
που ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς εφόσον είναι νοµίµως
εξουσιοδοτηµένος προς τούτο.
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει:
•

Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 6.3 της
παρούσας.

• Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να ορίσει µε απόφαση των αρµοδίων
οργάνων του, τον εκπρόσωπό του για την εκτέλεση της Σύµβασης. Ο
εκπρόσωπος του Αναδόχου θα πρέπει να κατοικεί ή διαµένει στην
Αθήνα. Η απόφαση διορισµού θα συνοδεύεται και από δήλωση
αποδοχής του εκπροσώπου. Ο διορισµός του εκπροσώπου και η
δήλωση αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να
εκτείνεται σε όλα τα θέµατα που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης
(π.χ. είσπραξη πληρωµών, υποβολή λογαριασµών, λήψη εντολών,
ανταλλαγή αλληλογραφίας, παραλαβή εγγυητικών επιστολών κλπ).
Σε περίπτωση ένωσης ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης, πριν την υπογραφή
της Σύµβασης, να υποβάλει συµβολαιογραφική πράξη σύστασης αυτής,
όπου θα αναφέρονται υποχρεωτικά:
α) η αποδοχή για την από κοινού συµµετοχή στην εκτέλεση της
σύµβασης το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην ένωση, (ίδιο µε
αυτό της υποβολής προσφοράς)
β) η από κοινού, αλληλέγγυα και αδιαίρετα ανάληψη της ευθύνης των
µελών της ένωσης έναντι της Α.Μ. για κάθε θέµα σχετικό µε την
εκτέλεση της Σύµβασης,
γ) ο ορισµός του εκπροσώπου της ένωσης απέναντι στην Α.Μ. και του
αναπληρωτή του.
Η συµβολαιογραφική πράξη σύστασης της ένωσης θα συνοδεύεται από
δηλώσεις αποδοχής του διορισµού τους από τον εκπρόσωπο και από τον
αναπληρωτή του. Ο διορισµός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του
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και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να
εκτείνονται σε όλα τα θέµατα που αφορούν την εκτέλεση της Σύµβασης.
Προς
αποφυγή
καθυστερήσεων,
σχέδια
των
απαιτούµενων
δικαιολογητικών υποβάλλονται προς έλεγχο στην Α.Μ. πέντε (5)
ηµερολογιακές ηµέρες πριν την υπογραφή της Σύµβασης.
Αν η προθεσµία υπογραφής της σύµβασης περάσει άπρακτη µε
υπαιτιότητα του ανακηρυχθέντος Αναδόχου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι
θα έχει κληθεί, δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης ή δεν
προσκοµίσει την απαιτούµενη εγγύηση ή δεν συµµορφωθεί µε τις
υποχρεώσεις της παρούσας, κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς να απαιτείται η
προηγούµενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει η Εγγυητική
Επιστολή Συµµετοχής του στο διαγωνισµό προς όφελος της Α.Μ. Στην
περίπτωση αυτή το ∆.Σ. της Α.Μ. δύναται να ανακηρύξει Ανάδοχο τον
διαγωνιζόµενο του οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη που έχει
συντάξει η επιτροπή διαγωνισµού. Εάν κανένας από τους προσφέροντες
δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης µαταιώνεται. Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα µη κατακύρωσης του
διαγωνισµού και µαταίωσης αυτού (σύµφωνα µε το άρθρο 14 της
παρούσας) χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση οποιουδήποτε είδους
αποζηµίωσης προς οιονδήποτε ενδιαφερόµενο.
ΑΡΘΡΟ 16:

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ

16.1

Η σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ της Α.Μ. και του Αναδόχου θα ισχύει
για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών.

16.2

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για τη διάρκεια των δύο (2) ετών ανέρχεται
σε τριάντα δύο χιλιάδες ΕΥΡΩ (32.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.
Το ποσό αυτό αποτελεί ανώτατο όριο των οικονοµικών προσφορών το
οποίο οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν επί ποινή αποκλεισµού.

16.3

Η Σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων (Π∆Ε) 2019.

ΑΡΘΡΟ 17:
17.1

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ορισθείς από τον Ανάδοχο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15.2,
εκπρόσωπος θα ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό του κατά την
εκτέλεση της Σύµβασης και θα υπογράφει όλη την αλληλογραφία µεταξύ
των συµβαλλοµένων µερών. Στον εξουσιοδοτηµένο αυτόν εκπρόσωπο θα
απευθύνονται και θα κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα της αλληλογραφίας.
Για την αντικατάσταση του ως άνω εκπροσώπου του Αναδόχου
κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του Αναδόχου στην Α.Μ., στο οποίο
επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του
Αναδόχου ή των µελών του σε περίπτωση Αναδόχου - Ενωσης. Η
αντικατάσταση του εκπροσώπου του Αναδόχου υπόκειται στην έγκριση της
Α.Μ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας του εκπροσώπου
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γνωστοποιείται οµοίως στην Α.Μ. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύµβασης
στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές,
εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των µεταβολών.
17.2

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες της σύµβασης υπό την επίβλεψη
της Α.Μ. Η επίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης από τον Ανάδοχο
των όρων της σύµβασης και γενικότερα των συµβατικών του
υποχρεώσεων, αλλά σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο
από τις ευθύνες του για τις παραλείψεις ή σφάλµατα κατά την εκτέλεση της
σύµβασης.
Η Α.Μ. θα ορίσει τα γνωµοδοτικά όργανα τα οποία θα αναλάβουν την
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την παραλαβή της σύµβασης. Ειδικότερα,
η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από τριµελή Επιτροπή Παραλαβής
που θα ορισθεί από την Α.Μ. και η οποία θα διενεργεί τον ποιοτικό και
ποσοτικό έλεγχο και θα συντάσσει τα πρωτόκολλα προσωρινής (εφόσον
απαιτείται) και οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 219 του Ν. 4412/16.
Σε περίπτωση τµηµατικών οριστικών παραλαβών των υπηρεσιών από την
Επιτροπή Παραλαβής, οι αντίστοιχες τµηµατικές αποδεσµεύσεις των
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης γίνονται µε έγκριση του ∆.Σ. της
Α.Μ. µετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής παραλαβής.
Ρητά συµφωνείται ότι η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα του ελέγχου της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και να απαιτεί από τον Ανάδοχο
τη συµµόρφωσή του µε τους κανόνες της σύµβασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη
της Α.Μ. που απορρέει από τους όρους της Σύµβασης. Όλες οι εντολές θα
δίνονται στον Ανάδοχο εγγράφως, εκτός εάν λόγοι ταχύτητας και ανάγκης
επιβάλλουν την παροχή των εντολών προφορικά. Σε περίπτωση που ο
Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις υποδείξεις της Α.Μ., αυτή δικαιούται
να θεωρήσει ότι ο Ανάδοχος παραβιάζει τις συµβατικές υποχρεώσεις του.
Με τη διαπίστωση αυτή, η Α.Μ. µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση,
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της παρούσας σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 18:
18.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος θα αποζηµιώνεται µε βάση τις τιµές της οικονοµικής του
προσφοράς. Όλες οι τιµές και οι εκπτώσεις που θα δώσει ο Ανάδοχος στην
προσφορά του θα παραµείνουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης.
Στη συµβατική αµοιβή έχει συνυπολογισθεί και περιλαµβάνεται όλο το
κόστος και οι πάσης φύσεως και µορφής δαπάνες του Αναδόχου, καθώς και
των συνεργατών του, για την άρτια εκτέλεση των συµβατικών του
υποχρεώσεων, δηλαδή µισθοί, άδειες, εργοδοτικές εισφορές, αποζηµιώσεις,
δώρα προσωπικού, επιδόµατα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα
ασφαλίσεων προσωπικού, τα υλικά / ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιεί για
την παροχή των υπηρεσιών του, το όφελός του και γενικά κάθε δαπάνη µη
ρητά κατονοµαζόµενη, εκτός του Φ.Π.Α.
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18.2

Η εξόφληση των τιµολογίων του Αναδόχου, σύµφωνα µε την εσωτερική
διαδικασία πληρωµών της Α.Μ. και για όλες τις αγορές αγαθών ή λήψεις
υπηρεσιών, πραγµατοποιείται µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη
επιταγή στις 15-20 του επόµενου µήνα, από την ηµεροµηνία κατάθεσης του
τιµολογίου του και σε ώρες ταµείου 10:00-15:00 µε την προϋπόθεση ότι έχει
προηγηθεί η οριστική παραλαβή του τµήµατος που αφορά στην πληρωµή
από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Για την εξόφληση των τιµολογίων απαιτείται η προσκόµιση φορολογικής
και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το Ν. 4412/16 (αρθρ.375, παρ.7) όπως
αυτό κάθε φορά ισχύει, θα επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής σύµβασης, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής ή/και
τροποποιητικής σύµβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). Η εν
λόγω παρακράτηση θα κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό της
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.
Επιπλέον επιβάλλεται κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωµής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής ή/και
τροποποιητικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και σύµφωνα µε το νόµο 4412/16 (αρθρ.350,
παρ.3) και την ΚΥΑ 1191/2017. Η εν λόγω παρακράτηση θα κατατίθεται σε
ειδικό τραπεζικό λογαριασµό της Α.Ε.Π.Π.
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσηµο 3% και Ο.Γ.Α.
χαρτοσήµου, που υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου, για
τα οποία επιβαρύνεται ο Ανάδοχος.

18.3

Για την πληρωµή των τµηµατικών πληρωµών που αιτείται ο Ανάδοχος,
υποχρεούται να προσκοµίσει στην Α.Μ. τουλάχιστον τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
•

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά την
πληρωµή.

•

Τιµολόγιο σύµφωνα µε το νόµο.

•

Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας και
Ενηµερότητας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Ασφαλιστικής

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει ευδιάκριτα στο τιµολόγιο την
ακριβή ονοµασία του είδους της εργασίας που παρείχε και των υλικών ανταλλακτικών που χρησιµοποίησε σύµφωνα µε την Οικονοµική του
Προσφορά. Για τις έκτακτες εργασίες επισκευής ο Ανάδοχος θα εκδίδει
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ή/και τιµολόγιο πώλησης υλικών κατόπιν
της σχετικής έγκρισης από την Α.Μ.
Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει επίσης οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό
απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί από την Α.Μ.
∆ιευκρινίζεται ότι:
1.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες
τις εισφορές, οφειλές, τέλη κρατήσεις και άλλες πληρωµές στα ταµεία
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κοινωνικής ασφάλισης, υγειονοµικής περίθαλψης και συντάξεων,
επαγγελµατικών, δηµόσιων ή άλλων φορέων.
2.

Το συµβατικό τίµηµα δεν περιλαµβάνει Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. θα
καταβάλλεται, από την Α.Μ. στον Ανάδοχο µε την πληρωµή κάθε
Τιµολογίου.

ΑΡΘΡΟ 19: ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
19.1

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ποινική, διοικητική και αστική ευθύνη για
οποιεσδήποτε ζηµιές, βλάβες, ατυχήµατα κ.τ.λ. που θα προκληθούν εξ’
αιτίας ή εξ’ αφορµής της εκτέλεσης της σύµβασης, σε πρόσωπα ή σε
αντικείµενα του προσωπικού του ή της Α.Μ. και του προσωπικού της ή σε
οιονδήποτε τρίτο και από οιονδήποτε λόγο ή αιτία και αν προέρχονται.

19.2

Ασφάλιση προσωπικού
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στον Ε.Φ.Κ.Α. και στα λοιπά
ασφαλιστικά ταµεία ή οργανισµούς κύριας ή/και επικουρικής ασφάλισης όλο
το προσωπικό που θα απασχολήσει ανάλογα µε την ειδικότητα και
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί Ι.Κ.Α. ή των λοιπών ασφαλιστικών ταµείων ή
οργανισµών
Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί αναλυτικές καταστάσεις του προσωπικού του
για το συγκεκριµένο αντικείµενο.

ΑΡΘΡΟ 20: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί για τµήµα ή για το σύνολο
της αντικειµένου της σύµβασης από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, χωρίς
την προηγούµενη ρητή έγγραφη έγκριση της Α.Μ.
ΑΡΘΡΟ 21: ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
21.1

Η Σύµβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό διαχείριση.

21.2

Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης να διακόψει
την εκτέλεσή της και να προβεί στη λύση της. Στην περίπτωση αυτή ο
Ανάδοχος δικαιούται να αποζηµιωθεί µόνο για τις υπηρεσίες που θα έχουν
παρασχεθεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για
υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ή δεν είναι σύµφωνες µε τη Σύµβαση
όπως και για θετικές ή αποθετικές ζηµίες, ρητά αποκλείεται.

21.3

Η Α.Μ. διατηρεί επίσης το δικαίωµα καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης να
καταγγείλει αυτή, εφόσον ο Ανάδοχος παραβαίνει τις συµβατικές του
υποχρεώσεις και δεν τηρεί τους όρους της Σύµβασης.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι, ο Ανάδοχος θα θεωρείται ότι
παραβαίνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις εάν :
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-

παρέχει υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
Σύµβασης,
εκτελεί ελλιπώς ή αρνείται να εκτελέσει εργασίες της Σύµβασης για τις
οποίες λαµβάνει σχετικές εντολές από την Α.Μ.
δεν εκπληρώνει οποιονδήποτε από τους όρους της Σύµβασης.
δεν προσκοµίζει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την είσπραξη του
τιµολογίου (φορολογική ενηµερότητα, πιστοποιητικό Φ.Π.Α. και
βεβαίωση πληρωµής ασφαλιστικών εισφορών).

Σε περίπτωση που θα συντρέξει λόγος καταγγελίας της Σύµβασης συνεπεία
µη τήρησης από τον Ανάδοχο των συµβατικών του υποχρεώσεων, η Α.Μ.
θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο για το είδος της παράβασης και την
πρόθεσή της να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύµβασης, θέτοντας
εύλογη κατά τις περιστάσεις προθεσµία συµµόρφωσης. Εάν ο Ανάδοχος
δεν θεραπεύσει την παράβαση εντός της προθεσµίας αυτής, ή δεν
προσκοµίσει ικανοποιητικά στοιχεία λήψης άµεσων µέτρων για την
θεραπεία της παράβασης αυτής, η Α.Μ. µπορεί να προχωρήσει στην
καταγγελία της Σύµβασης.
Ειδικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρακάτω άρθρο 22 της
παρούσας, η Α.Μ. καταγγέλλει τη Σύµβαση και προχωρεί στην κήρυξη του
Αναδόχου ως έκπτωτου, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του σχετικού άρθρου.
Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης, οφείλεται στον Ανάδοχο
µόνο η αµοιβή που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες ή/και στα υλικά που
παρασχέθηκαν σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ενώ κάθε άλλη αξίωση του
Αναδόχου για υπηρεσίες ή/και υλικά που δεν έχουν παρασχεθεί ή που δεν
είναι σύµφωνα µε τη Σύµβαση όπως και για θετικές ή αποθετικές ζηµίες,
ρητά αποκλείεται. Από την οφειλόµενη στον Ανάδοχο αµοιβή
παρακρατούνται τυχόν οικονοµικές απαιτήσεις της Α.Μ., όπως αυτές
προβλέπονται από τη Σύµβαση. Καταπίπτει επίσης σε όφελος της Α.Μ. και
η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, µερικώς ή ολικώς κατά
περίπτωση.
Άρθρο 22: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
22.1

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος ύστερα από απόφαση του
∆.Σ. της Α.Μ. στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν ο προσωρινός Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της
Σύµβασης δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να
υπογράψει τη σχετική Σύµβαση.
2. Όταν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι
σύµφωνες µε τη Σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και αν υπερβεί υπαίτια
τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της Σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη
των τυχόν παρατάσεων.

22.2

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή
την Σύµβαση όταν:
1. Η Σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη της Α.Μ.
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2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
22.3

Η Α.Μ., πριν προχωρήσει στην έκπτωση του Αναδόχου θα τον ενηµερώσει
εγγράφως για τους λόγους και την πρόθεση της να τον κηρύξει έκπτωτο,
θέτοντας εύλογη προθεσµία συµµόρφωσης. Εάν παρόλα αυτά ο Ανάδοχος
δεν συµµορφωθεί, η Α.Μ. δικαιούται να προχωρήσει άµεσα στην
καταγγελία της Σύµβασης και στην έκπτωση του Αναδόχου και στην
κατάπτωση ολική ή µερική της Εγγυητικής Συµµετοχής ή της Εγγυητικής
Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 23: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο η Α.Μ. µπορεί να αναστείλει,
οποιαδήποτε χρονική στιγµή, την παροχή του συνόλου ή µέρους των
υπηρεσιών - εργασιών της Σύµβασης ιδιαίτερα όταν συντρέχουν λόγοι
έκτακτης ανάγκης, εξαιρετικές περιστάσεις κ.λπ. Με την παραλαβή αυτής
της ειδοποίησης, ο Ανάδοχος θα προβεί στις κατωτέρω ενέργειες, εκτός αν
η ειδοποίηση απαιτεί διαφορετικά:
1. Θα διακόψει αµέσως χωρίς καθυστέρηση την παροχή των υπηρεσιών εργασιών του στο βαθµό και κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην
ειδοποίηση.
2. Θα λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των
δαπανών που σχετίζονται µε την αναστολή αυτή.
Στην περίπτωση αναστολής εκτέλεσης της Σύµβασης, ο Ανάδοχος δεν θα
αποζηµιωθεί για τις υπηρεσίες - εργασίες για τις οποίες η Α.Μ. έχει ζητήσει
την αναστολή.
Με την παραλαβή της ειδοποίησης για την επανέναρξη παροχής των
υπηρεσιών του ο Ανάδοχος θα ανταποκριθεί άµεσα και στην έκταση που
απαιτείται από την ειδοποίηση.
ΑΡΘΡΟ 24: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση που συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος, οφείλει να
γνωστοποιήσει στην Α.Μ. το περιστατικό της ανωτέρας βίας. Εντός είκοσι
(20) ηµερών από τότε που συνέβη το περιστατικό που συνιστά ανωτέρα
βία, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Α.Μ. τον ακριβή
χρόνο που διήρκεσε το περιστατικό της ανωτέρας βίας και να προσκοµίσει
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Σε κάθε περίπτωση όµως, οφείλει ο Ανάδοχος να ενεργήσει µε την
οφειλόµενη επιµέλεια και να µειώσει τις οποιεσδήποτε δυσµενείς
επιπτώσεις, καθώς και να τηρεί την Α.Μ. ενήµερη, σχετικά µε τα µέτρα που
λαµβάνονται για την αντιµετώπιση του γεγονότος της ανωτέρας βίας. Η µη
επίδοση των ανωτέρω εγγράφων γνωστοποιήσεων, στερεί το δικαίωµα
στον Ανάδοχο να επικαλεσθεί τους παραπάνω λόγους για να αιτιολογήσει
την µη τήρηση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται σε
καµία περίπτωση πρόσθετη ή επιπλέον αποζηµίωση για το λόγο ότι
συνέτρεξε περιστατικό ανωτέρας βίας.
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ΑΡΘΡΟ 25: ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Α.Μ. πλήρη εκ των προτέρων πληροφόρηση
ως προς την οργάνωση του τρόπου εκτέλεσης της Σύµβασης. Εάν, σε
οποιοδήποτε χρόνο, η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου δεν είναι
επαρκής, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Σύµβασης, η Α.Μ. θα
ειδοποιεί προς τούτο τον Ανάδοχο, ο οποίος θα λαµβάνει τα απαραίτητα
µέτρα για την βελτίωση της προόδου εκτέλεσης της Σύµβασης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις εντολές της
Α.Μ., η Α.Μ. δικαιούται να θεωρήσει ότι ο Ανάδοχος παραβιάζει τις
συµβατικές υποχρεώσεις του. Με τη διαπίστωση αυτή, η Α.Μ. µπορεί να
καταγγείλει τη Σύµβαση, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 26: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
26.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εµπιστευτικά οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση της Σύµβασης
και αφορούν ενδεικτικά την οργάνωση, υποχρεώσεις, στοιχεία,
δραστηριότητα, οικονοµικά θέµατα ή υποθέσεις της Α.Μ. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να διασφαλίσει ότι κάθε στέλεχος ή συνεργάτης του, που θα
συνεργάζεται για την υλοποίηση της Σύµβασης θα δεσµεύεται από τους
όρους τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών. Τα προβλεπόµενα στο
παρόν άρθρο θα εξακολουθούν να ισχύουν και µετά τη λήξη ισχύος ή λύση
της Σύµβασης. Σε περίπτωση µη τήρησης των απαιτήσεων του εν λόγω
άρθρου, η Α.Μ. έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση και θα αξιώσει την
αποκατάσταση κάθε ζηµιάς που έχει υποστεί.

26.2

Η Α.Μ. επέχει θέση υπεύθυνου επεξεργασίας σχετικά µε τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, τα οποία θα συλλεγούν στο
πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού και η επεξεργασία των εν λόγω δεδοµένων γίνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών
δεδοµένων, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα εν λόγω προσωπικά δεδοµένα
µπορούν να κοινοποιηθούν σε φορείς, στους οποίους η Α.Μ. αναθέτει την
εκτέλεση συγκεκριµένου έργου για λογαριασµό της, δηλαδή στους
Συµβούλους, τα υπηρεσιακά στελέχη και τους λοιπούς εν γένει
προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του
απορρήτου, στο πλαίσιο των νοµίµων δραστηριοτήτων τους καθώς και σε
δηµόσιους φορείς και δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση των Φακέλων
Προσφορών, η εκπλήρωση των εκ του νόµου υποχρεώσεων της Α.Μ., η
ενηµέρωση των ∆ιαγωνιζοµένων σχετικά µε την αξιολόγηση των
υποβληθέντων Φακέλων Προσφορών τους, καθώς και η εν γένει ασφάλεια
και προστασία των συναλλαγών.
Τα φυσικά πρόσωπα που καταθέτουν Φάκελο Προσφοράς ως εκπρόσωποι
µιας ∆ιαγωνιζόµενης Ένωσης Προσώπων, συγκατατίθενται στην
επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών τους δεδοµένων για τους
ορισθέντες σκοπούς και διατηρούν όλα τα εκ του νόµου δικαιώµατά τους
περί πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης
της συγκατάθεσής.
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ΑΡΘΡΟ 27 ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να επικαλούνται και να κάνουν χρήση της
οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής ή της τεχνικής και επαγγελµατικής
ικανότητας άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 307 του Ν. 4412/16,
ανεξάρτητα από την νοµική φύση των υφισταµένων σχέσεων µεταξύ αυτών
και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η επίκληση
πόρων τρίτων να είναι διαθέσιµη από το διαγωνιζόµενο για την εκτέλεση της
Σύµβασης.
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να επικαλούνται και να κάνουν χρήση της
τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας άλλων φορέων µόνο εάν οι τρίτοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριµένες ικανότητες. Στην περίπτωση αυτή ισχύει και για τους τρίτους
η πρόβλεψη του άρθρου 5.1 της παρούσας περί µέγιστης απόστασης των
εγκαταστάσεων του Αναδόχου από τα κεντρικά γραφεία της Α.Μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος επικαλείται οικονοµικούς και
χρηµατοπιστωτικούς πόρους τρίτων, ο τρίτος θα ευθύνεται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρο µε τον Ανάδοχο έναντι της Α.Μ. για τους πόρους που διαθέτει
σε αυτόν.
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν στον Υποφάκελο
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής» την υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 10.4 της
παρούσας) των φορέων, τα προσόντα των οποίων επικαλούνται.
Επίσης, οι διαγωνιζόµενοι απαιτείται να υποβάλουν στα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, τα απαιτούµενα της παραγράφου 13.1 της παρούσας για
τους τρίτους. Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να περιληφθούν
τα δικαιολογητικά της υπεύθυνης δήλωσης για τους τρίτους, όπως
προβλέπεται για τους διαγωνιζόµενους. Επίσης, στα δικαιολογητικά
κατακύρωσης θα περιληφθεί απόφαση του ∆.Σ. ή του αρµόδιου
καταστατικού οργάνου του φορέα, µε την οποία θα εγκρίνεται η παροχή
προς το διαγωνιζόµενο της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας
(εµπειρία) του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόµενου
για την εκτέλεση της Σύµβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι
λεπτοµερής και να εξειδικεύει τους συγκεκριµένους πόρους που θα είναι
διαθέσιµοι για τη Σύµβαση µε τρόπο ώστε να είναι δυνατό στην Α.Μ. να
προβεί στην αξιολόγηση και να εκτιµήσει την σηµασία των σχετικών πόρων
και να διαπιστώσει κατά την εκτέλεση της Σύµβασης την υλοποίηση αυτής
της δέσµευσης. Επίσης υποβάλλεται αντίστοιχη απόφαση από το αρµόδιο
καταστατικό όργανο του διαγωνιζόµενου περί αποδοχής της σχετικής
επίκλησης.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω υποχρεώσεις του
διαγωνιζόµενου, η επίκληση δεν θα λαµβάνεται υπόψη.
Τα ως άνω θα υποβληθούν και για κάθε άλλον φορέα για τον οποίο θα
κάνουν χρήση της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας έστω και αν οι
φορείς αυτοί είναι θυγατρικές εταιρείες του τρίτου.
Υπό τους ίδιους όρους, µια ένωση οικονοµικών φορέων µπορεί να
στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων
φορέων.
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Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του διαγωνιζόµενου και των φορέων που
αφορούν την επίκληση πόρων τρίτων, θα αποτελέσουν περιεχόµενο της
Σύµβασης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνιζόµενος αδυνατεί να διαθέσει τους
πόρους που επικαλέστηκε, τότε η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του
άρθρου 8 της παρούσας, καταπίπτει προς όφελος της Α.Μ. Στην περίπτωση
αυτή το ∆.Σ. της Α.Μ. δύναται να ανακηρύξει Ανάδοχο το διαγωνιζόµενο του
οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη που έχει συντάξει η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 28: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
28.1

Ο διαγωνισµός διέπεται από τα οριζόµενα στα τεύχη του διαγωνισµού, το
Ν. 4412/16 και τις γενικές αρχές που κατά το ισχύον ∆ίκαιο διέπουν την
διενέργεια διαγωνισµών όπως ο παρών.

28.2

Η Σύµβαση που θα καταρτιστεί, θα διέπεται από τους όρους των τευχών
της, το Ν. 4412/16 και την Ελληνική Νοµοθεσία και δη τον Ελληνικό Αστικό
Κώδικα. Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει κατά
το ∆ιαγωνισµό και τη Σύµβαση, αρµόδια είναι αποκλειστικά τα Ελληνικά
∆ικαστήρια και δη των Αθηνών.

28.3

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης είναι
η ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, αλληλογραφία
κλπ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α): Υπόδειγµα Α: «Υπεύθυνη ∆ήλωση»
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Β): Υπόδειγµα Β1: «Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής»
Υπόδειγµα Β2: «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης»
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Γ): Τεχνική περιγραφή & προδιαγραφές συστηµάτων - Υπηρεσίες
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (∆): Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α)

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86
Άρθρου 10.4 της ∆ιακήρυξης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ(1):

Την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της ΑΤTIΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» - RFP-352/18

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

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

Ηµεροµηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:
∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Ε-mail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από της
διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ως ∆ιαγωνιζόµενος(5) ή
νόµιµος εκπρόσωπος(6) της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία
pppppppppppppppppppppppppppp(7) ότι µέχρι και την
ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου,
Α. ∆εν υπάρχει σε βάρος µου ή σε βάρος των προσώπων που διοικούν την εταιρεία ή
σε βάρος του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ, αµετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους µε απόφαση ελληνικού ή
αλλοδαπού δικαστηρίου(7) για:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
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για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (EE
11.11.2008 σ.42),

L 300 της

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

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε τον.2803/2000 (Α 4
́ 8),

δ)

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

ε)

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

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση
της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία
µε το ν. 4198/2013 (Α’ 215).
Β. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)(7) αθετήσει τις υποχρεώσεις
µου/της :
α)

όσον αφορά την καταβολή φόρων, σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα
νοµοθετικό πλαίσιο ή (όσον αφορά τους αλλοδαπούς) σύµφωνα µε την
νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής µου (ή εγκατάστασης του νοµικού
προσώπου που εκπροσωπώ) (7).

β) όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής), σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή (όσον
αφορά τους αλλοδαπούς) σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους
εγκατάστασης µου (ή εγκατάστασης του νοµικού προσώπου που
εκπροσωπώ) (7).
Γ.

∆εν έχουν επιβληθεί σε βάρος µου ή σε βάρος των προσώπων που διοικούν την
εταιρεία ή σε βάρος του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ µέσα σε χρονικό
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διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς:
α) τρεις (3) αµετάκλητες και δεσµευτικές πράξεις επιβολής προστίµου από τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική
απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή
β) δύο (2) αµετάκλητες και δεσµευτικές πράξεις επιβολής προστίµου από τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους..
∆. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (7) αθετήσει τις υποχρεώσεις
µου/της, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16.
Ε. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (7) υπό πτώχευση, ή δεν
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης(8) ή δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές
της δραστηριότητες ή δεν ευρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις
νόµου.
ΣΤ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (7) συνάψει συµφωνίες µε
άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού.
Ζ.

∆εν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του
Ν.4412/16.

Η. ∆εν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισµού από πρότερη συµµετοχή της
εταιρείας µου κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν4412/16.
Θ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (7) κατά την εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης που είχε σαν αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης, αποζηµιώσεις και άλλες κυρώσεις.
Ι.

∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (7) κριθεί ένοχος/η σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής και ότι είµαι (ή είναι η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (7) σε θέση να
προσκοµίσω/ει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 13 της παρούσας.

Κ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (7) επιχειρήσει να επηρεάσει
µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να µου/της αποφέρουν
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό την επιλογή ή την ανάθεση.
Λ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ ή δεν έχουν τα πρόσωπα
που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ) (7) διαπράξει
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί
πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο.
Μ. ∆εν έχει επιβληθεί εις βάρος µου (ή σε βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ) η
ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τα
οριζόµενα σο άρθρο 74 του Ν. 4412/16.

Ηµεροµηνία:

../../...
Ο - Η ∆ηλών
(Υπογραφή)

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

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β1
EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος) ppppppppppp................
Ηµεροµηνία έκδοσης: ppppppppppp..
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)
...........................................................................................................................................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ...................................................
...........................................................................................................................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. pppppp........... ποσού ppppppp.pp........ ΕΥΡΩ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ pppppppppp........4 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο)
........................................................................................, ΑΦΜ: ......................................
(διεύθυνση) .........................ppppppppppppp............................................ ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ...........................................,
ΑΦΜ: ................................. (διεύθυνση) .......................ppppppppppppp.. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ..............................., ΑΦΜ: ..................., (διεύθυνση) ...............,
β) (πλήρη επωνυµία) ..............................., ΑΦΜ: ..................., (διεύθυνση) ...............,
γ) (πλήρη επωνυµία) ..............................., ΑΦΜ: ..................., (διεύθυνση) ...............,
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη
1
2
3

4

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης
σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση
αριθµητικώς.
όπως υποσηµείωση 3.
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό) ................................. ∆ιακήρυξη της
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης:
“(τίτλος σύµβασης)”............................................................................................................
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 5 από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ppppppppppppppppppp...................
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση
της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης, µε την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της6.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε
Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και
οποιαδήποτε διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
αρµόδιων Ελληνικών ∆ικαστηρίων της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

5
6

Σύµφωνα µε το άρθρο 302 παρ.4 του Ν.4412/16.
Άρθρο 302, παρ.4 του ν.4412/2016.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β2
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος) ppppppppppp................
Ηµεροµηνία έκδοσης: ppppppppppp..
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα7)
...........................................................................................................................................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα8) ...................................................
...........................................................................................................................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. pppppp........... ποσού ppppppp.pp........ ΕΥΡΩ9.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ppppppppppppppppppppp.4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο)
............................................................................................., ΑΦΜ: .................................
(διεύθυνση) .......................ppppppppppppp............................................., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία)
............................................................................................., ΑΦΜ: ..................................
(διεύθυνση) .......................ppppppppppppp............................................., ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ......................, ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυµία) ......................, ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυµία) ......................., ΑΦΜ: ....................., (διεύθυνση) ....................
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή
7
8
9

4

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης
σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση
αριθµητικώς.
Όπως υποσηµείωση 3.
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
εκτέλεση της υπ αριθ .................................. σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα
µε την (αριθµό) ......................................... ∆ιακήρυξη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε..
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες7 από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και
οποιαδήποτε διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
αρµόδιων Ελληνικών ∆ικαστηρίων της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

7

Σύµφωνα µε το άρθρο 302 παρ.4 του Ν.4412/16.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Γ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές
1. Η προσφορά του Αναδόχου θα καλύπτει

α) τις ανάγκες τακτικής συντήρησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις διαδικασίες που
αναλυτικά αναφέρονται από τους κατασκευαστές, ανάλογα µε τα διανυθέντα
χιλιόµετρα και τα προβλεπόµενα διαστήµατα συντήρησης για κάθε όχηµα, και
β) την επισκευή έκτακτων µηχανικών βλαβών - ζηµιών.
των αναφερόµενων στον κατωτέρω πίνακα εταιρικών αυτοκινήτων της Α.Μ.
2. Ως χρόνος ολοκλήρωσης της εργασία για την εκάστοτε συντήρηση ή την επισκευή,

θεωρείται αυτός που προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή.
3. Όλα τα υλικά, τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιµα που θα χρησιµοποιήσει ο

Ανάδοχος θα πρέπει να είναι τα προτεινόµενα από τον κατασκευαστή του
οχήµατος, καινούργια, γνήσια και να καλύπτουν όλες τις συνιστώµενες από τον
κατασκευαστή σε τύπο και προδιαγραφές απαιτήσεις και να είναι εγκεκριµένα και
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. περί ποιότητας, ασφαλείας και προστασίας του
περιβάλλοντος.
4. Τα προσφερόµενα ανταλλακτικά και λοιπά υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από

όλα τα σχετικά έγγραφα - ετικέτες εργοστασιακών προδιαγραφών και εγγυήσεων.
5. Η

Α.Μ. θα τυγχάνει άµεσης προτεραιότητας σε οποιεσδήποτε έκτακτες
περιπτώσεις, πέραν των προγραµµατισµένων ραντεβού, για περιοδική συντήρηση
και επισκευές

6. Τα οχήµατα θα παραδίδονται για συντήρηση στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου,

από οδηγό της Α.Μ. ο οποίος και θα τα παραλαµβάνει µετά το πέρας των σχετικών
εργασιών. Οι εργασίες θα εκτελούνται σε ώρες µεταξύ 08:00 π.µ. - 15:00 µ.µ., κατά
τη διάρκεια των εργασίµων ηµερών της εβδοµάδας, κατόπιν συνεννόησης µε τον
αρµόδιο επιβλέποντα της σύµβασης.
7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην προσφορά του να δηλώσει το εργοστάσιο κατασκευής,

καθώς και τον κατασκευαστή των αναλωσίµων / ανταλλακτικών που θα
χρησιµοποιήσει για την συντήρηση / επισκευή των οχηµάτων. Τα αναλώσιµα ή
ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν για την συντήρηση / επισκευή θα πρέπει,
επί ποινή αποκλεισµού, να είναι των εργοστασίων κατασκευής των οχηµάτων ή
αντίστοιχα εφάµιλλης ποιότητας ευρωπαϊκών ή ιαπωνικών ή αµερικανικών
εργοστασίων, να είναι πιστοποιηµένα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει
απαραίτητα να τυγχάνουν της έγκρισης της αρµόδιας υπηρεσίας της Α.Μ. για την
επίβλεψη της σύµβασης.
8. Οι ποσότητες και ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός για ανταλλακτικά και λοιπά υλικά

& αναλώσιµα που αναφέρονται στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς του
Προσαρτήµατος (∆), είναι σε κάθε περίπτωση ενδεικτικά και δε δεσµεύουν καθ’
οιονδήποτε τρόπο την Α.Μ. η οποία µπορεί, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, να τις
αυξοµειώσει ανάλογα µε τις ανάγκες της.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Μ.

α/α

ΜΑΡΚΑ - ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΤΟΣ
ΑΓΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

1

TOYOTA AURIS 1.4

ΙΗΥ-7053

10 / 07 / 07

83.071

2

TOYOTA AURIS 1.4

ΙΗΥ-7054

"

306.870

3

TOYOTA AURIS 1.4

ΙΗΥ-9500

"

50.882

4

TOYOTA AURIS 1.6

ΙΗΥ-7050

"

136.382

5

TOYOTA AURIS 1.6

ΙΗΥ-7055

"

138.002

6

TOYOTA AURIS 1.6

IMA 5178

30 / 05 / 08

89.420

7

TOYOTA AURIS 1.6

IMA 5179

"

65.736

8

TOYOTA AURIS 1.6

IMA 5180

"

133.868

9

TOYOTA AURIS 1.6

IMA 5181

"

133.096

10

TOYOTA COROLLA 1.4

ΖΗΒ-2279

21 / 11 / 01

145.071

11

TOYOTA COROLLA 1.4

ZHB-2283

"

152.100

12

TOYOTA COROLLA 1.4

ZHB-2284

"

180.197

13

TOYOTA COROLLA 1.4

ZHB-7469

14 / 01 / 02

207.443

14

TOYOTA COROLLA 1.4

ZHB-7284

"

118.057

15

TOYOTA COROLLA 1.4

ZHB-7467

"

145.379

16

TOYOTA YARIS 1.3

ZHB-7471

"

120.227

17

TOYOTA YARIS 1.3

ZHB-7282

"

211.126

18

TOYOTA YARIS 1.3

ΙΕΡ-7112

05 / 04 / 02

55.172

19

TOYOTA YARIS 1.3

ΙΕΡ-7113

"

171.399

20

TOYOTA YARIS 1.3

ΙΕΡ-7114

"

151.836

21

TOYOTA YARIS 1.3

ΙΕΡ-7115

"

144.128

22

TOYOTA YARIS 1.3

ΙΖΝ-7224

16 / 11 / 06

155.060

23

TOYOTA YARIS 1.3

ΙΖΝ-4110

"

142.179

24

TOYOTA YARIS 1.3

ΙΖΝ-4112

"

147.465

25

TOYOTA YARIS 1.3

ΙΖΝ-4129

"

111.073

26

VW GOLF 1.6

ΙΕΕ-1022

13 / 01 / 06

258.300

27

VW GOLF 1.6

ΙΕΕ-1023

"

158.618

28

VW GOLF 1.6

ΙΕΕ-1024

"

117.400

29

VW GOLF 1.4

ΙΕΗ-8300

27 / 11 / 06

152.400

30

VW GOLF 1.4

ΙΗΙ-6313

17 / 03 / 08

125.957

31

HYUNDAI TRAJET 2.0

IHB-9464

11 / 06 / 07

56.712

45/49

19PROC004420063 2019-02-06
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

RFP - 352/18

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (∆)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο υπογράφων p..............................................................................................................
ενεργών ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας µε την επωνυµία
..........................................................................................................................................
δηλώνω και προσφέρω τα παρακάτω:
Α) ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Προκειµένου να διαµορφώσω (ή η εταιρεία που εκπροσωπώ να
διαµορφώσει) την Οικονοµική Προσφορά µου (της) στον ∆ιαγωνισµό που
διενεργείται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» (∆ιαγωνισµός RFP
- 352/18) έχω (έχει) µελετήσει και έχω (έχει) πλήρη γνώση των όρων και των
τευχών του ∆ιαγωνισµού τα οποία και αποδέχοµαι (αποδέχεται)
ανεπιφύλακτα και έχω (έχει) λάβει υπ΄ όψιν µου (της) όλα τα στοιχεία αυτά
στην διαµόρφωση της προσφοράς µου (της) 1.
Στις παρακάτω τιµές της Οικονοµικής µας Προσφοράς περιλαµβάνονται και
έχουν συνυπολογισθεί το κόστος των προσφερόµενων υπηρεσιών, το κέρδος
του Αναδόχου, οι οποιεσδήποτε δαπάνες για γενικά ή ειδικά έξοδά του,
συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως µισθολογικών ή άλλων
δαπανών σχετικά µε το απασχολούµενο προσωπικό και των συναφών
δαπανών για ασφαλιστικές εισφορές και εν γένει εργοδοτικές υποχρεώσεις, το
κόστος των υλικών / ανταλλακτικών, οι δαπάνες ασφάλισης, οι κάθε είδους
φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε
τρίτου και γενικά κάθε δαπάνη, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, που είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση της σύµβασης.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης
Αξίας (Φ.Π.Α) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.
Αθήνα, .....................................
Ο ∆ΗΛΩΝ

(Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
Σφραγίδα & Υπογραφή Εξουσιοδοτηµένου
Εκπροσώπου
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Β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πίνακας Ι: ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
(α)

Εκτιµώµενες
ποσότητες ανά
µοντέλο για 2 έτη

Μονάδα

(β)

(γ)

Προσφερόµενη
τιµή µονάδας
(€ χωρίς Φ.Π.Α.)
(δ)

Α) Μεγάλο “Service” - κάθε 30.000 χλµ.
(Φίλτρα λαδιού - αέρα - καµπίνας - βενζίνης, µπουζί, λάδια για 15.000 χλµ.)
Περιλαµβάνει ανταλλακτικά / αναλώσιµα και εργασία
TOYOTA AURIS 1.4

2

τεµ.

TOYOTA AURIS 1.6

4

τεµ.

TOYOTA COROLLA 1.4

4

τεµ.

TOYOTA YARIS 1.3

6

τεµ.

VW GOLF 1.6

2

τεµ.

VW GOLF 1.4

2

τεµ.

HYUNDAI TRAJET 2.0

2

τεµ.

Β) Μικρό “Service” - κάθε 15.000 χλµ.
(Φίλτρο Λαδιού, Λάδια για 15.000 χλµ.)
Περιλαµβάνει ανταλλακτικά / αναλώσιµα και εργασία
TOYOTA AURIS 1.4

2

τεµ.

TOYOTA AURIS 1.6

4

τεµ.

TOYOTA COROLLA 1.4

4

τεµ.

TOYOTA YARIS 1.3

6

τεµ.

VW GOLF 1.6

2

τεµ.

VW GOLF 1.4

2

τεµ.

HYUNDAI TRAJET 2.0

2

τεµ.

Γ) Τακάκια
Περιλαµβάνει ανταλλακτικά / αναλώσιµα και εργασία
TOYOTA AURIS 1.4

2

τεµ.

TOYOTA AURIS 1.6

2

τεµ.

TOYOTA COROLLA 1.4

2

τεµ.

TOYOTA YARIS 1.3

2

τεµ.

VW GOLF 1.6

2

τεµ.

VW GOLF 1.4

2

τεµ.

HYUNDAI TRAJET 2.0

2

τεµ.
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
(α)

Εκτιµώµενες
ποσότητες ανά
µοντέλο για 2 έτη

Μονάδα

(β)

(γ)

Προσφερόµενη
τιµή µονάδας
(€ χωρίς Φ.Π.Α.)
(δ)

∆) Αµορτισέρ
Περιλαµβάνει ανταλλακτικά / αναλώσιµα και εργασία
TOYOTA AURIS 1.4

2

τεµ.

TOYOTA AURIS 1.6

2

τεµ.

TOYOTA COROLLA 1.4

2

τεµ.

TOYOTA YARIS 1.3

2

τεµ.

VW GOLF 1.6

2

τεµ.

VW GOLF 1.4

2

τεµ.

HYUNDAI TRAJET 2.0

2

τεµ.

Ε) ∆ίσκο – Πλατώ
Περιλαµβάνει ανταλλακτικά / αναλώσιµα και εργασία
TOYOTA AURIS 1.4

2

τεµ.

TOYOTA AURIS 1.6

2

τεµ.

TOYOTA COROLLA 1.4

2

τεµ.

TOYOTA YARIS 1.3

2

τεµ.

VW GOLF 1.6

2

τεµ.

VW GOLF 1.4

2

τεµ.

HYUNDAI TRAJET 2.0

2

τεµ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ για 2 ΕΤΗ (ΚΟΣΤΟΣ Ι)
(€ χωρίς Φ.Π.Α.)
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Πίνακας ΙΙ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Παρεχόµενη υπηρεσία
(α)

Εργασία τεχνικού προς
αποκατάσταση βλάβης

Παρεχόµενο υλικό

Εκτιµώµενη
ποσότητα
για 2 έτη

Μονάδες

(β)

(γ)

500

εργατώρες

Εκτιµώµενος
Προϋπολογισµός
για 2 έτη

Προσφερόµενη
τιµή µονάδας
(€ χωρίς ΦΠΑ)
(δ)

Μονάδες

Προσφερόµενη
Έκπτωση (%)

(β)

(γ)

(δ)

10.000,00

-

(€ χωρίς Φ.Π.Α.)
(α)

Ανταλλακτικά και λοιπά
υλικά & αναλώσιµα

Συνολική
προσφορά
εργασίας για 2 έτη
(€ χωρίς ΦΠΑ)
(ε)= (β) * (δ)

Συνολική
προσφορά
ανταλλακτικών
για 2 έτη
(€ χωρίς ΦΠΑ)
(ε)= (β) * {1-(δ))

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ για 2 ΕΤΗ (ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ)
(€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Πίνακας IΙΙ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ
[(ΚΟΣΤΟΣ Ι) + (ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ)]
(€ χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ (‰) ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Σ.∆.Β.Π.)
Ο ∆ιαγωνισµός κατακυρώνεται στο διαγωνιζόµενο που έχει το χαµηλότερο Συνολικό
∆είκτη Βέλτιστης Προσφοράς (Σ.∆.Β.Π.) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11.4 της
∆ιακήρυξης.
Το δε ποσό της σύµβασης που θα υπογραφεί προκύπτει από τη Συνολική Τιµή
Προσφοράς για δύο (2) έτη όπως αναγράφεται στο Συγκεντρωτικό Πίνακα Προσφοράς
(βλ. Πίνακα ΙΙΙ στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς του Προσαρτήµατος ∆) του µειοδότη

Υπογραφή νοµίµου εκπροσώπου: .........................................................
Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος: ...........................................................
Ιδιότητα υπογράφοντος: ........................................................................
Ηµεροµηνία: ............................................................................................
Σφραγίδα :
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