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Οριςμοί
Οι όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παροφςα με κεφαλαία ζχουν τθν ζννοια που παρατίκεται κατωτζρω.
Η κατάταξθ των οριςμϊν ακολουκεί τθν αλφαβθτικι ςειρά ςτο ελλθνικό κείμενο τθσ παροφςασ.
«Ανάδοχοσ» είναι ο Διαγωνιηόμενοσ ςτον οποίο κατακυρϊνεται ο Διαγωνιςμόσ και ο οποίοσ κα ςυνάψει
ςφμβαςθ με τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
«Αποδεκτό Ριςτωτικό Κδρυμα»: (α) είναι μία τράπεηα ι άλλο χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί
νόμιμα ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), εποπτεφεται απευκείασ από τθν
Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα ωσ ςθμαντικι εποπτευόμενθ οντότθτα ι ςθμαντικόσ εποπτευόμενοσ όμιλοσ
- κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων (16) και (22) του άρκρου 2 του υπ’ αρικ. 468/2014 Κανονιςμοφ τθσ
Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ 16 τθσ Απριλίου 2014 (ECB/2014/17), και ςυμπεριλαμβάνεται ςτον
κατάλογο των ςθμαντικϊν εποπτευόμενων οντοτιτων ι ομίλων που εκδίδεται δυνάμει του άρκρου 49
παρ. 1 του εν λόγω Κανονιςμοφ, ι (β) κάκε τράπεηα ι άλλο χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί
νόμιμα ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςτα κράτθ μζρθ τθσ Συμφωνίασ για τισ Δθμόςεισ Συμβάςεισ (ΣΔΣ) και διακζτει
αξιολόγθςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ για μακροπρόκεςμθ μθ εξαςφαλιςμζνθ χρθματοδότθςθ ίςθ με
BBB+ (ι ανϊτερθ) από τον οίκο Standard & Poor’s Corporation, ι Baa1 (ι ανϊτερθ) από τον οίκο Moody’s
Investors Services, Inc., ι BBB+ (ι ανϊτερθ) από τον οίκο Fitch Ratings.
«Αρχικοί Μζτοχοι»: Ο Διαγωνιηόμενοσ / τα μζλθ τθσ Διαγωνιηόμενθσ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Oικονομικϊν
Φορζων, που ωσ ιδρυτζσ μζτοχοι κα ςυςτιςουν τον Ανάδοχο και κα υπογράψουν ωσ εκ τρίτου
ςυμβαλλόμενοι τθ Σφμβαςθ, αποκλειςτικά ςε ςχζςθ με τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτουσ όρουσ
37.1.1 – 37.1.3 τθσ Σφμβαςθσ Σφμπραξθσ
«Διαγωνιηόμενοσ» είναι κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι Ζνωςθ Ρροςϊπων ι οικονομικϊν φορζων,
νομικϊν ι/και φυςικϊν, που ζχει υποβάλει Ρροςφορά.
«Διαγωνιςμόσ» είναι ο διαγωνιςμόσ που προκθρφχκθκε από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για τθν λειτουργία
και ςυντιρθςθ του δικτφου του Μετρό Θεςςαλονίκθσ κακϊσ και τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε
λειτουργία ςυναφοφσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.
«Διακιρυξθ» είναι θ παροφςα διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνων των παραρτθμάτων
αυτισ κακϊσ και οι διευκρινίςεισ που τυχόν παραςχεκοφν ςτουσ Ενδιαφερομζνουσ από τθν ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΟ Α.Ε., ςφμφωνα με τον όρο 2.1.4. τθσ παροφςασ.
«Δεςμευτικι Επζνδυςθ» είναι το ποςό του μετοχικοφ κεφαλαίου και κάκε Δευτερογενοφσ Χρζουσ που
είναι καταβλθτζο από τουσ Αρχικοφσ Μετόχουσ και τουσ τυχόν Δευτερογενείσ Δανειςτζσ.
«Δευτερογενείσ Δανειςτζσ» είναι (α) οι Αρχικοί Μζτοχοι και/ι κυγατρικζσ τουσ που παρζχουν
Δευτερογενζσ Χρζοσ ςτον Ανάδοχο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι Αρχικοί Μζτοχοι δζχονται να εγγυθκοφν το
Δευτερογενζσ Χρζοσ που παρζχουν οι Συνδεδεμζνεσ Επιχειριςεισ τουσ και/ι (β) τρίτα μζρθ που παρζχουν
Δευτερογενζσ Χρζοσ ςτον Ανάδοχο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι Αρχικοί Μζτοχοι και/ι οι ςυνδεδεμζνεσ
επιχειριςεισ τουσ εγγυϊνται τθν αποπλθρωμι
« Δευτερογενζσ Χρζοσ» είναι το ποςό των δανείων που παρζχεται ςτον Ανάδοχο από Δευτερογενείσ
Δανειςτζσ.
«Ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ» είναι τα ζγγραφα, τα οποία κα διατεκοφν ςτουσ
Ενδιαφερομζνουσ και ορίηονται ςτον όρο 2.1.1.α τθσ παροφςασ.
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«Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ» είναι τα ζγγραφα, τα οποία κα αποτελζςουν τθ Σφμβαςθ και ορίηονται ςτον
όρο 2.1.1.β τθσ παροφςασ.
«Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ» είναι θ εγγυθτικι επιςτολι, τθν οποία κα προςκομίςει κάκε
Διαγωνιηόμενοσ με τθν Ρροςφορά του υπό τθ μορφι που προβλζπεται ςτο παράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ.
«Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ» είναι θ εγγυθτικι επιςτολι, τθν οποία κα προςκομίςει ο
Ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ υπό τθ μορφι που προβλζπεται ςτο παράρτθμα II τθσ
παροφςασ.
«Ενδιαφερόμενοσ» είναι κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι Ζνωςθ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων
που επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτο Διαγωνιςμό.
«Ζνωςθ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων» είναι περιςςότερα του ενόσ φυςικά ι και νομικά πρόςωπα,
που υποβάλλουν από κοινοφ Ρροςφορά, ανεξαρτιτωσ του εάν ζχουν περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ νομικι
μορφι ι όχι.
«Εταιρεία Ειδικοφ Σκοποφ» είναι θ ανϊνυμθ εταιρεία που κα ςυςτακεί από τον Ανάδοχο και κα
ςυμβλθκεί με τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 παρ. 4 του ν. 3389/2005.
«Ετιςια Ενιαία Χρζωςθ του Ρρϊτου Δωδεκαμινου τθσ Ρεριόδου Εμπορικισ Λειτουργίασ» είναι θ ετιςια
ενιαία χρζωςθ του πρϊτου δωδεκαμινου τθσ περιόδου εμπορικισ λειτουργίασ όπωσ περιλαμβάνεται ςτο
Υπόδειγμα Β2 Οικονομικι Ρροςφορά που πρζπει να ςυμπλθρωκεί από τον διαγωνιηόμενο.
«Επιχειρθματικό Σχζδιο» είναι το επιχειρθματικό ςχζδιο το οποίο ο Διαγωνιηόμενοσ υποβάλει ςτθν
Οικονομικι Ρροςφορά του, ςφμφωνα με τον όρο 2.4.4.3 τθσ παροφςασ.
«Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν» είναι θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των Ρροςφορϊν, θ
οποία ζχει προςδιοριςτεί με τθν παροφςα και μπορεί να μετατεκεί κατ’ απόλυτθ κρίςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ
Α.Ε. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον όρο 1.5. τθσ παροφςασ.
«Ημερομθνία Υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ» είναι θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο
και τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
«Κοινόσ Εκπρόςωποσ» είναι ο δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ μιασ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι
Οικονομικϊν Φορζων.
«Μζλοσ Διαγωνιηομζνου» ι «Μζλοσ» είναι κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων.
«Οικονομικι Ρροςφορά» είναι το μζροσ τθσ Ρροςφοράσ του Διαγωνιηομζνου, το οποίο περιζχει τα
οικονομικά ςτοιχεία που χρειάηονται για να καλφψουν τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ.
«Ρλθρωμζσ Διακεςιμότθτασ» είναι οι πλθρωμζσ διακεςιμότθτασ όπωσ περιλαμβάνονται ςτο Υπόδειγμα
Β2 Οικονομικι Ρροςφορά.
«Ρροκιρυξθ» είναι θ περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, θ οποία αποςτζλλεται για δθμοςίευςθ ςτθν Υπθρεςία
Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
«Ρροςφορά» είναι το ςφνολο των ςτοιχείων και εγγράφων που υποβάλλονται από ζναν Διαγωνιηόμενο
ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτον όρο 2.4. τθσ Διακιρυξθσ.
«Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ» είναι ο Διαγωνιηόμενοσ ο οποίοσ κατατάςςεται πρϊτοσ ςτθ ςειρά κατόπιν τθσ
αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν, ςφμφωνα με τον όρο 3.2. τθσ Διακιρυξθσ, και ανακθρφςςεται ωσ τζτοιοσ
από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
«Σφμβαςθ Σφμπραξθσ ι Σφμβαςθ» είναι θ ςφμβαςθ που καταρτίηεται μεταξφ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και
τθσ Εταιρείασ Ειδικοφ Σκοποφ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου του Μετρό Θεςςαλονίκθσ
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κακϊσ και τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςυναφοφσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ,
μαηί με τα λοιπά ζγγραφα αυτισ.
«Σφμβουλοι» είναι οι εξειδικευμζνοι οικονομικοί φορείσ που επικουροφν τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κατά τθν
παροφςα διαδικαςία.
«Τεφχοσ Διευκρινίςεων» είναι το ζγγραφο με το οποίο θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. προβαίνει ςε διευκρινίςεισ
των όρων των Εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τον όρο 2.1.4. τθσ
Διακιρυξθσ.
«Τεχνικι Ρροςφορά» είναι το μζροσ τθσ Ρροςφοράσ του Διαγωνιηομζνου που περιζχει τα τεχνικά
ςτοιχεία που χρειάηονται για να καλφψουν τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ.
«Χρθματοοικονομικό Μοντζλο»: είναι το χρθματοοικονομικό μοντζλο ςε μορφι MS Excel το οποίο ο
Διαγωνιηόμενοσ υποβάλει ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του, ςφμφωνα με τον όρο 2.4.4.2 τθσ παροφςασ.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Στοιχεία τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
Επωνυμία

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ Α.Ε. με
διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.»

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)

094325955, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Λεωφόροσ Μεςογείων 191-193

Ρόλθ

Ακινα

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

11525

Χϊρα

Ελλάδα

Τθλζφωνο

210 6792473, 210-6792351

Φαξ

210 6726126

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ksaiti@ametro.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Αικ. Σαΐτθ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.ametro.gr

Γεωγραφικι Ρεριοχι Φορζα (Nuts)

EL 30

Γεωγραφικι Ρεριοχι του τόπου εκτζλεςθσ τθσ EL 522
Σφμβαςθσ (Nuts)
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ Α.Ε., µε διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ιδρφκθκε µε το άρκρο
πρϊτο του ν. 1955/91 (Αϋ 112). Σκοπόσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ο οποίοσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 2 του
ν. 1955/91, όπωσ αυτό τροποποιικθκε µε το άρκρο 35 του ν. 3202/03 και µε τα άρκρα 121 και 145 του ν.
4070/12, είναι, μεταξφ άλλων, θ μελζτθ, οργάνωςθ, διοίκθςθ, καταςκευι, λειτουργία, εκμετάλλευςθ και
ανάπτυξθ του δικτφου αςτικοφ ςιδθροδρόμου του Νομοφ Αττικισ και του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ και γενικά
των θλεκτρικϊν ςιδθροδρόμων του Νομοφ Αττικισ και Νομοφ Θεςςαλονίκθσ, εκτόσ από το ςιδθροδρομικό
δίκτυο του ΟΣΕ (µε θλεκτροκίνθςθ ι χωρίσ), κακϊσ και του δικτφου ΤΑΜ ςε όλθ τθν επικράτεια.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. προςφεφγει ςε ανοιχτό διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ Σ∆ΙΤ για τθ
λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ του δικτφου του Μετρό Θεςςαλονίκθσ κακϊσ και τθν προμικεια,
εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςυναφοφσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ µζςω του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), και προςκαλεί τουσ Ενδιαφερόμενουσ να
υποβάλουν Ρροςφορζσ, ςφμφωνα µε τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ, τα παραρτιματα αυτισ και τα
ζγγραφα που τθ ςυνοδεφουν, προκειμζνου να ανακζςει τθν εν λόγω ςφμβαςθ.

1.2. Διαδικαςία επιλογισ αναδόχου - Χρθματοδότθςθ
1.2.1. Διαδικαςία επιλογισ αναδόχου
Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί θλεκτρονικά με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων
Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του ΟΡΣ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, με ανοικτι
διαδικαςία, ςφμφωνα με το άρκρο 264 του ν. 4412/16, όπωσ ιςχφει και κα ανατεκεί βάςει του κριτθρίου
τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει τιμισ, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ
οριηόμενα ςτον όρο 2.3 τθσ παροφςασ. .
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1.2.2. Χρθματοδότθςθ τθσ Σφμβαςθσ
H χρθματοδότθςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του Αναδόχου.
Με τθν υπ’αρ. 71/23.05.22 Απόφαςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Συμπράξεων Δθμοςίου
και Ιδιωτικοφ Τομζα (ΑΔΑ:ΨΕΗΦ46ΜΤΛ-6ΛΒ), εγκρίκθκε θ υπαγωγι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτισ
διατάξεισ του ν. 3389/2005 ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν. 3389/2005, θ δε ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ζχει
υποχρζωςθ να καταβάλει ςτον Ανάδοχο ωσ ςυμβατικό τίμθμα το 100% των πλθρωμϊν διακεςιμότθτασ
από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων του Υπουργείου Μεταφορϊν και Υποδομϊν.

1.3. Συνοπτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ – Κακαρι
παροφςα αξία τθσ Σφμβαςθσ – Διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ
1.3.1. Συνοπτικι περιγραφι φυςικοφ αντικειμζνου
Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τθ λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ
του δικτφου του Μετρό Θεςςαλονίκθσ κακϊσ και θ προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία
ςυναφοφσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα Ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ.
Συνοπτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ δίδεται ςτο παράρτθμα I τθσ παροφςασ.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV):
63712320-2

Υπθρεςίεσ λειτουργίασ ςθράγγων

50225000-8

Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ τροχιοδρόμου

1.3.2. Κακαρι παροφςα αξία τθσ Σφμβαςθσ
Η κακαρι παροφςα αξία των ςυνολικϊν πλθρωμϊν διακεςιμότθτασ που κα ηθτιςει με τθν Οικονομικι
Ρροςφορά του κάκε Διαγωνιηόμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προχπολογιςμό που ζχει εγκρικεί με
τθν υπ’αρ. 71/23.05.22 Απόφαςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Συμπράξεων Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Τομζα
(ΑΔΑ:ΨΕΗΦ46ΜΤΛ-6ΛΒ), ιτοι το ποςό των διακοςίων ενενιντα δφο εκατομμυρίων (292.000.000,00 €)
ευρϊ, πλζον Φ.Ρ.Α..

1.3.3. Διάρκεια Σφμβαςθσ
1.3.3.1. Η Σφμβαςθ ιςχφει από τθν υπογραφι τθσ και λιγει με τθ ςυμπλιρωςθ ζντεκα (11)
θμερολογιακϊν ετϊν.
Σε περίπτωςθ που θ Σφμβαςθ υπογραφεί τθν 1θ Ιανουαρίου του ζτουσ ζναρξθσ τθσ διαρκειάσ τθσ, τα
ζντεκα (11) θμερολογιακά ζτθ αντιςτοιχοφν ςε ζντεκα (11) ζτθ ΣΔΙΤ· ςε περίπτωςθ που θ Σφμβαςθ
υπογραφεί οποιαδιποτε θμερομθνία διάφορθ τθσ 1θσ Ιανουαρίου του ζτουσ ζναρξθσ τθσ διαρκειάσ τθσ,
τα ζντεκα (11) θμερολογικά ζτθ αντιςτοιχοφν ςε δϊδεκα (12) ζτθ ΣΔΙΤ. Ωσ Ζτθ ΣΔΙΤ ορίηονται τα ζτθ ςτα
οποία εκτείνεται εν ςυνόλω θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ.
Η ςυμβατικι περίοδοσ διακρίνεται ςε Ρροπαραςκευαςτικι Ρερίοδο και ςε Ρερίοδο Εμπορικισ
Λειτουργίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν Σφμβαςθ Σφμπραξθσ


Η Ρροπαραςκευαςτικι Ρερίοδοσ διακρίνεται ςε:
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α)

Ρροπαραςκευαςτικι Ρερίοδο Αϋ, διάρκειασ δϊδεκα (12) ζωσ και δεκαοκτϊ (18) μθνϊν από τθν
Ημερομθνία Υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, κατ’ εφαρμογι του όρου 1.3.3.2. τθσ Διακιρυξθσ, εντόσ
τθσ οποίασ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και ο Ανάδοχοσ οφείλουν να εκπλθρϊςουν τισ εκατζρωκεν
Υποχρεϊςεισ Ρροπαραςκευαςτικισ Ρεριόδου Αϋ προκειμζνου να αρχίςει θ Ρερίοδοσ Εμπορικισ
Λειτουργίασ Αϋ.

β)

Ρροπαραςκευαςτικι Ρερίοδο Βϋ, εντόσ τθσ οποίασ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και ο Ανάδοχοσ
οφείλουν να εκπλθρϊςουν τισ εκατζρωκεν Υποχρεϊςεισ Ρροπαραςκευαςτικισ Ρεριόδου Βϋ
προκειμζνου να αρχίςει θ Ρερίοδοσ Εμπορικισ Λειτουργίασ Β’.

Η Ρερίοδοσ Εμπορικισ Λειτουργίασ διακρίνεται με τθ ςειρά τθσ ςε:
α)

Ρερίοδο Εμπορικισ Λειτουργίασ Αϋ, θ οποία είναι θ περίοδοσ εμπορικισ λειτουργίασ του Βαςικοφ
Ζργου.

β)

Ρερίοδο Εμπορικισ Λειτουργίασ Βϋ, θ οποία είναι θ περίοδοσ εμπορικισ λειτουργίασ
Επζκταςθσ ωσ ςυνόλου με το Βαςικό Ζργο..

τθσ

Η Ρερίοδοσ Εμπορικισ Λειτουργίασ ζχει ςυνολικι διάρκεια δζκα (10) θμερολογιακά ζτθ.
Η Ρροπαραςκευαςτικι Ρερίοδοσ Βϋ λιγει με το πζρασ ενόσ (1) εξαμινου από τθν προγραμματιςμζνθ
ζναρξθ τθσ Ρεριόδου Εμπορικισ Λειτουργίασ Αϋ.
1.3.3.2. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ζχει το δικαίωμα, κατά τθν διακριτικι τθσ ευχζρεια, να ορίςει ότι θ
Ρροπαραςκευαςτικι Ρερίοδοσ Α’ κα διαρκζςει περιςςότερο από δϊδεκα (12) μινεσ και δθ ζωσ δεκαοκτϊ
(18) μινεσ, με αντίςτοιχθ μετακίνθςθ τθσ λιξθσ τθσ Ρροπαραςκευαςτικισ Ρεριόδου Βϋ. Το δικαίωμα αυτό
μπορεί να το αςκιςει ζωσ τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 105 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. προςκαλεί τον
Ρροςωρινό Ανάδοχο να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν το Χρθματοοικονομικό
Μοντζλο του όρου 2.4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, εγκεκριμζνο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον όρο
2.2.9.2.Β5 τθσ παροφςασ, τθν Επιςτολι Ρεριγραφισ τθσ Χρθματοδότθςθσ του όρου 2.4.4.1 . τθσ
Διακιρυξθσ (κακϊσ και τα επιμζρουσ υποπαραρτιματα αυτισ, ιτοι τθν Επιςτολι Δζςμευςθσ
Επενδυτικϊν Κεφαλαίων ι τθν Επιςτολι Τράπεηασ/ϊν προσ επιβεβαίωςθ διάκεςθσ χρθματοδότθςθσ)
κακϊσ και τθν Οικονομικι Ρροςφορά του όρου 2.4.4.4. τθσ Διακιρυξθσ, επικαιροποιθμζνα με τζτοιο
τρόπο ϊςτε καμία παράμετροσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του να μθν μεταβάλλεται εκτόσ από τθν
κατανομι των πλθρωμϊν διακεςιμότθτασ ανά ζτοσ. Η μεταβολι ςτθν κατανομι των πλθρωμϊν
διακεςιμότθτασ πρζπει να πραγματοποιθκεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε το φψοσ τθσ ςυνολικισ
προςφοράσ ςε όρουσ κακαρισ παροφςασ αξίασ των πλθρωμϊν διακεςιμότθτασ, όπωσ αυτό
υπολογίηεται ςφμφωνα με το Υπόδειγμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, να παραμζνει το ίδιο με το
ποςό τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ βάςει τθσ οποίασ ο οικονομικόσ φορζασ επιλζχκθκε ωσ
Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ. Η επζκταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροπαραςκευαςτικισ Ρεριόδου Αϋ δεν κα
ςυνοδεφεται από καμία αποηθμίωςθ και θ ςυνολικι διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ςε θμερολογιακά ζτθ
παραμζνει αμετάβλθτθ.

1.4. Θεςμικό πλαίςιο
Η ανάκεςθ και θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
-

τον ν. 4412/2016 (Αϋ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Σελίδα 9

22PROC011180910 2022-09-02

Δηεζλής Αλοηθηός Δηαγφληζκός γηα ηε ζύλαυε
Σύκβαζες ΣΔΙΤ γηα ηε ιεηηοσργία θαη ζσληήρεζε ηοσ
δηθηύοσ ηοσ Μεηρό Θεζζαιολίθες

RFP - 427/22
A.Σ.: 164503

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-

τον ν. 3389/2005 (Αϋ 232) «Συμπράξεισ Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Τομζα»

-

τον ν. 3310/2005 (Αϋ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων»

-

τον ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι
ι ςφραγίδα

-

τον ν. 3861/2010 (Αϋ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια"
και άλλεσ διατάξεισ.»

-

τθν υπϋαρ. 64233/2021 (Β’/2453) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των
Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

-

τθν κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673)
«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν.
3414/2005»

-

το υπ’αρ. 71/23.05.22 Ρρακτικό Συνεδρίαςθσ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Συμπράξεων Δθμοςίου και
Ιδιωτικοφ Τομζα (ΑΔΑ:ΨΕΗΦ46ΜΤΛ-6ΛΒ), με το οποίο εγκρίκθκε θ υπαγωγι τθσ παροφςασ
ςφμπραξθσ ςτισ διατάξεισ του ν. 3389/2005.

-

τθν υπ’ αρ. 1657(ε)/21.07.2022 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., με τθν οποία εγκρίκθκαν τα
Ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ για τθ διενζργεια του ανοικτοφ δθμόςιου
διαγωνιςμοφ για τθν λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ του δικτφου του Μετρό Θεςςαλονίκθσ.

1.5. Ρροκεςμία υποβολισ προςφορϊν και θλεκτρονικι αποςφράγιςθ
Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ:
2θ Δεκεμβρίου 2022 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11:00 π.μ.
Εκπρόκεςμθ υποβολι προςφορϊνζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του Διαγωνιηομζνου.
Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά» κα γίνει ςτισ 8/12/2022 και ϊρα 11:00 π.μ.

1.6. Δθμοςιότθτα
Α.

Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Η Ρροκιρυξθ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 31/08/2022 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Η Ρροκιρυξθ και το τεφχοσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωροφνται ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Επίςθσ, θ Ρροκιρυξθ αναρτάται ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. (www.ametro.gr).
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Τα Ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ καταχωρικθκαν ςτο ςχετικό θλεκτρονικό χϊρο
του ΕΣΗΔΗΣ με Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 164503 και αναρτϊνται ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΗΔΗΣ και ςτον ιςτοχϊρο τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
(www.ametro.gr).
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Γενικζσ πλθροφορίεσ
2.1.1.α Ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ Σφμβαςθσ
Τα Ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Η παροφςα Διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ κακϊσ και το Τεφχοσ Διευκρινίςεων που τυχόν
εκδοκεί,
θ Ρροκιρυξθ, όπωσ ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+,
Η Σφμβαςθ Σφμπραξθσ
το Τεφχοσ των Ρλθρωμϊν,
το Τεφχοσ των Αςφαλίςεων,
το Τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ και Ρροδιαγραφϊν,
το Τεφχοσ των Απαιτιςεων RAMS,
το Τεφχοσ των Ρροδιαγραφϊν Κακαριςμοφ και Φφλαξθσ.

Τα πλθροφοριακά ςτοιχεία του όρου 2.1.5. κα είναι διακζςιμα ςτουσ Ενδιαφερομζνουσ για επιςκόπθςθ ςτα
γραφεία τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., κατόπιν εγγράφου αιτιματοσ το οποίο υποβάλλουν μζςω του ΕΣΗΔΗΣ.
2.1.1.β Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Η παροφςα Διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ κακϊσ και το Τεφχοσ Διευκρινίςεων που τυχόν
εκδοκεί,
θ Ρροκιρυξθ, όπωσ ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
θ Σφμβαςθ Σφμπραξθσ με τα παραρτιματά τθσ,
θ Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου,
το Τεφχοσ των Ρλθρωμϊν,
το Τεφχοσ των Αςφαλίςεων,
το Τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ και Ρροδιαγραφϊν,
το Τεφχοσ των Απαιτιςεων RAMS,
το Τεφχοσ των Ρροδιαγραφϊν Κακαριςμοφ και Φφλαξθσ,
θ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου.

2.1.2. Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα Ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ
α)
Τα ζγγραφα του όρου 2.1.1.α τθσ παροφςασ αναρτϊνται ςτθ διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ κακϊσ και ςτον ιςτοχϊρο τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
(www.ametro.gr).
β)
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν παροφςα διαδικαςία παρζχονται από τθν κα Αικ. Σαΐτθ ςτα τθλζφωνα 2106792351 και 210-6792473, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από 9:00 ζωσ 15:00.
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2.1.3. Εγγραφι ςτο ΕΣΗΔΗΣ
Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία οι Ενδιαφερόμενοι ακολουκοφν τθ διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 6 τθσ υπ’ αρ. 64233/2021 (ΦΕΚ Β’/2453/9.6.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ
και εκτζλεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων
και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α.
ΕΣΗΔΗΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ).

2.1.4. Ραροχι διευκρινίςεων
Στουσ Ενδιαφερόμενουσ δίδεται θ δυνατότθτα εντόσ προκεςμίασ ςαράντα (40) θμερϊν από τθ
δθμοςίευςθ τθσ Διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλουν ερωτιματα και να
ηθτιςουν διευκρινίςεισ ςχετικά με τα Ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ θλεκτρονικά ςτον
διαδικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ, ιτοι μζχρι τισ 12/10/2022 και ϊρα 11:00 π.μ..
Ρροκειμζνου να υποβάλουν αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν - διευκρινίςεων, οι
Ενδιαφερόμενοι πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςφςτθμα, δθλαδι να διακζτουν τα διαπιςτευτιρια
που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) το δε θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτθμάτων πρζπει να είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε δίχωσ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ςυνοδευτικό θλεκτρονικό
αρχείο είτε εκπρόκεςμα, δεν εξετάηονται.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα ςυγκεντρϊςει όλα τα ερωτιματα που κα υποβλθκοφν μζςω του διαδικτυακοφ
τόπου και κα εκδϊςει Τεφχοσ Διευκρινίςεων το οποίο κα αναρτιςει ςτο διαδικτυακό ςφςτθμα του
ΕΣΗΔΗΣ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. (www.ametro.gr), το αργότερο μζχρι τισ 11/11/2022
και ϊρα 11:00π.μ.
Στο Τεφχοσ Διευκρινίςεων είναι, επίςθσ, δυνατόν να περιλθφκοφν βελτιϊςεισ, ςυμπλθρϊςεισ ι
διευκρινίςεισ επί των όρων των Εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ, που τυχόν προκφψει
ότι απαιτοφνται. Το Τεφχοσ Διευκρινίςεων ςυμπλθρϊνει και ενςωματϊνεται ςτα Ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ και κεωρείται αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Επιςθμαίνεται ότι οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ, απόψεισ κλπ, οι οποίεσ ενδζχεται να δοκοφν ι να
διατυπωκοφν από οποιοδιποτε μζλοσ, ςτζλεχοσ ι υπάλλθλο τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., δεν δεςμεφουν τθν
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. Οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τουσ μόνο τα περιεχόμενα των
Εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ, του Τεφχουσ Διευκρινίςεων που τυχόν εκδοκεί από
τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και τθ ςχετικι επίςθμθ αλλθλογραφία.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των Ρροςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι Ενδιαφερόμενοι να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ
των Ρροςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον Ενδιαφερόμενο
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν,
β) όταν τα Ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Η διάρκεια τθσ παράταςθσ είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΟ Α.Ε..
Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (π.χ. αλλαγι/μετάκεςθ τθσ Ημερομθνίασ Υποβολισ
Ρροςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των Εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ,
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και ςτο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.5. Επιτόπιεσ επιςκζψεισ και διακζςιμα πλθροφοριακά ςτοιχεία
2.1.5.1. Οι Ενδιαφερόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να επιςκεφτοφν τισ εγκαταςτάςεισ και τουσ ςτακμοφσ
του δικτφου του Μετρό Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν εγγράφου αιτιματοσ το οποίο υποβάλουν μζςω του
ΕΣΗΔΗΣ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, το αργότερο ζωσ τισ 23/09/2022 και ϊρα 11:00 π.μ.
Οι επιτόπιεσ επιςκζψεισ διεξάγονται υπό τθν επίβλεψθ εκπροςϊπων τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ι/και των
Συμβοφλων τθσ. Οι εκπρόςωποι τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δεν είναι υποχρεωμζνοι να απαντοφν ςε
ερωτιςεισ κατά τθ διάρκεια των επιτόπιων επιςκζψεων.
Οι επιτόπιεσ επιςκζψεισ διεξάγονται με βάςθ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ αποφυγισ των
διακρίςεων και τθσ διαφάνειασ. Ρροσ το ςκοπό αυτό, οι κανόνεσ και οι διαδικαςίεσ τθσ επιτόπιασ
επίςκεψθσ κοινοποιοφνται ςτουσ Ενδιαφερόμενουσ εγκαίρωσ.
2.1.5.2. Τα ακόλουκα πλθροφοριακά ςτοιχεία κα είναι διακζςιμα ςτουσ Διαγωνιηόμενουσ για επιςκόπθςι
τουσ ςτα γραφεία τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κατόπιν εγγράφου αιτιματοσ, το οποίο κα υποβάλουν μζςω του
ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα το αργότερο ζωσ τισ 23/09/2022 και ϊρα 11:00 π.μ.:


Η χάραξθ τθσ βαςικισ γραμμισ και τθσ επζκταςθσ προσ Καλαμαριά (οριηοντιογραφίεσ και μθκοτομζσ).



Εγχειρίδιο ςχεδίαςθσ, δομικι ανάλυςθ εργαςιϊν ζργου και κωδικοποίθςθ εξοπλιςμοφ.



Αρχιτεκτονικά ςχζδια ςτακμϊν του Βαςικοφ Ζργου και τθσ Επζκταςθσ Καλαμαριάσ που
περιλαμβάνουν κατόψεισ και τομζσ όλων των επιπζδων.



Αρχιτεκτονικά ςχζδια κτιρίων του αμαξοςταςίου, ιτοι
α. εναπόκεςθσ ςυρμϊν, ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν,
β. ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ςιδθροδρομικισ επιδομισ,
γ. ςυντιρθςθσ και επιςκευισ Η/Μ εξοπλιςμοφ,
δ. Κζντρο Ελζγχου Λειτουργίασ,
ε. Διοίκθςθσ.



Στατικά ςχζδια ςτακμϊν του Βαςικοφ Ζργου, του αμαξοςταςίου και τθσ Επζκταςθσ Καλαμαριάσ.



Σχζδια Η/Μ εγκαταςτάςεων των ςτακμϊν.



Σχζδια Η/Μ εγκαταςτάςεων του αμαξοςταςίου.



Λεπτομζρειεσ τεχνικϊν χϊρων των ςτακμϊν.
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2.1.6. Γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ
Τα Ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί εκτόσ από τθν ελλθνικι ςτθν
αγγλικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ που
ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.
Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι Ρροςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με
τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα,
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,δθλαδι
ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ,
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι
απαραίτθτθ θ μετάφραςι τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται
από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. γίνεται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

2.1.7. Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ του όρου 2.2.3. τθσ παροφςασ εκδίδονται προσ τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. με
αποκλειςτικι δαπάνθ του οικονομικοφ φορζα από Αποδεκτά Ριςτωτικά Ιδρφματα.
Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του π.δ. τθσ 30.12.1926/3.12.1927. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ
οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του οικονομικοφ φορζα από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.
Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων, οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ περιλαμβάνουν και
τον όρο ότι οι εγγυιςεισ καλφπτουν τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν
ςτθν ζνωςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, είναι δυνατόν να εκδοκοφν εγγυθτικζσ επιςτολζσ περιςςότερεσ τθσ
μίασ, οι οποίεσ κα καλφπτουν ακροιςτικά το ςυνολικό ποςό τθσ εγγφθςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι οι
εγγυθτικζσ αυτζσ επιςτολζσ κα εκδοκοφν θ κάκε μία υπζρ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ και όχι υπζρ
μεμονωμζνων Μελϊν ξεχωριςτά.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τα ςτοιχεία τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ
εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του Διαγωνιηομζνου υπζρ του οποίου
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε
μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Ρροςϊπων), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα,
ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
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ςτοιχεία τθσ Διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ Σφμβαςθσ. Η περ. ααϋ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν
εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με το γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. επικοινωνεί με αποςτολι ςχετικισ επιςτολισ με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν
επιςτολϊν προκειμζνου να επιβεβαιϊςουν εγγράφωσ τθν εγκυρότθτά τουσ.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ είναι ειςπρακτζεσ και πλθρωτζεσ ςτθν Ελλάδα και οποιαδιποτε διαφορά επ’
αυτϊν υπόκεινται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των αρμόδιων δικαςτθρίων τθσ Ακινασ κατά το δίκαιο
τθσ Ελλάδασ.

2.1.8. Ρροςταςία των δικαιωμάτων των υποκειμζνων προςωπικϊν δεδομζνων
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ενθμερϊνει, υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ, το φυςικό πρόςωπο
που υπογράφει τθν προςφορά ωσ προςφζρων ι ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ προςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ:
1. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ
τθσ Ρροςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ςτο πλαίςιο
του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο προςφζρων ι νόμιμοσ
εκπρόςωποσ προςφζροντοσ.
2. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του φακζλου τθσ Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ
προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων
τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα
ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και για τθν
ενθμζρωςθ των προςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν.
3. Αποδζκτεσ των ανωτζρω δεδομζνων ςτουσ οποίουσ αυτά κοινοποιοφνται είναι:
(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για
λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ αυτισ, τα μζλθ τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ, χειριςτζσ του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον
όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του απορριτου.
(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ.
(γ) Ζτεροι Ενδιαφερόμενοι, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και των διατάξεων περί του
δικαιϊματοσ δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό.
4. Τα δεδομζνα διατθροφνται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, και
μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσδθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ
νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με τθ Σφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ.
Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα καταςτρζφονται.
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5. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ενδιαφερόμενοσ είτε νόμιμοσ εκπρόςωποσ Ενδιαφερομζνου μπορεί
να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν,
ειδικότερα δε το δικαίωμα πρόςβαςθσ, το δικαίωμα διόρκωςθσ ι ςυμπλιρωςθσ, το δικαίωμα
διαγραφισ, το δικαίωμα περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ, το δικαίωμα ςτθ φορθτότθτα κακϊσ και το
δικαίωμα εναντίωςθσ ςτθν επεξεργαςία υποβλάλλοντασ αίτθμα απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. (dpo@ametro.gr). Τα δικαιϊματα αυτά
δεν ιςχφουν εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ που τίκενται ςτον Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ
Δεδομζνων. Επίςθσ ζχει το δικαίωμα προςφυγισ ςτθν αρμόδια εποπτικι αρχι (για τθν Ελλάδα, τθν
Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα *www. Dpa.gr].
6. H ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι
ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από
οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία.

2.2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ - Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ
2.2.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε
περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων, τα Μζλθ αυτισ, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Συμφωνία για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ, ςτο βακμό
που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Δεν μποροφν να ςυμμετζχουν ςτον Διαγωνιςμό, οφτε μεμονωμζνα οφτε ωσ μζλθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι
Οικονομικϊν Φορζων, εταιρείεσ ι πρόςωπα που κατοικοφν ι ζχουν τθν καταςτατικι ι τθν πραγματικι
τουσ ζδρα, ι ζχουν εγκατάςταςθ ςε μθ ςυνεργάςιμα κράτθ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτο άρκρο 65 του
Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (ν. 4172/2013, ωσ ιςχφει) και απαρικμοφνται ςτθν απόφαςθ του
Υπουργοφ Οικονομικϊν που εκδίδεται ςφμφωνα με τισ εν λόγω διατάξεισ.
2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ Μζλοσ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν
Φορζων. Οι Ενϊςεισ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ
νομικι μορφι για τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ από μια
Ζνωςθ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων, όλα τα Μζλθ ευκφνονται ζναντι τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ ςε
Ζνωςθ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων, τα Μζλθ υποχρεοφνται να ςυςτιςουν ανϊνυμθ εταιρεία
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 1 παρ. 4 του ν. 3389/2005, ςε κάκε δε περίπτωςθ τα Μζλθ που
πλθροφν τα κριτιρια τεχνικισ επάρκειασ ωσ προσ τθ λειτουργία του Μετρό Θεςςαλονίκθσ διατθροφν
τουλάχιςτον ποςοςτό ςυμμετοχισ είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ
Ειδικοφ Σκοποφ.
3. Σε περίπτωςθ υποβολισ Ρροςφοράσ από Ζνωςθ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων, ζνα από τα Μζλθ
που πλθροί τα κριτιρια τεχνικισ επάρκειασ ωσ προσ τθ λειτουργία του Μετρό Θεςςαλονίκθσ (ςφμφωνα με
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τον όρο 2.2.6.1. τθσ παροφςασ) απαιτείται να ζχει ποςοςτό ςυμμετοχισ τουλάχιςτον είκοςι πζντε τοισ
εκατό (25%) ςτθν Ζνωςθ και από το Μζλοσ αυτό ορίηεται ο Κοινόσ Εκπρόςωποσ. Ο Κοινόσ Εκπρόςωποσ
είναι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνοσ από τα λοιπά μζλθ τθσ Ζνωςθσ να εκπροςωπεί τθν Ζνωςθ ζναντι τθσ
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ. Το μζλοσ αυτό οφείλει να διατθριςει
τουλάχιςτον ποςοςτό είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ Ειδικοφ Σκοποφ
κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ.
4. Ρροκειμζνου να αποφευχκοφν ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων ι / και νόκευςθ του ανταγωνιςμοφ, κάκε
φυςικό ι νομικό πρόςωπο δικαιοφται να ςυμμετζχει μζχρι το πζρασ του Διαγωνιςμοφ με μία (1)
Ρροςφορά ςτον Διαγωνιςμό είτε μεμονωμζνα είτε ωσ Μζλοσ Διαγωνιηομζνου είτε ωσ τρίτο /
ςυνεργαηόμενο μζροσ, κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 307 του ν. 4412/2016 και ςφμφωνα με
τον όρο 2.2.8. τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ που ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ ενόσ Διαγωνιηομζνου (ι ςε
περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων, ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ Μζλουσ αυτισ) υποβάλει διακριτι Ρροςφορά
(εφόςον δθλαδι ςυμμετζχει ςτο Διαγωνιςμό ωσ διακριτόσ Διαγωνιηόμενοσ) ι ςυμμετζχει ςτο Διαγωνιςμό
ωσ Μζλοσ (άλλθσ) Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων, οι εκάςτοτε Διαγωνιηόμενοι φζρουν το
βάροσ απόδειξθσ ότι οι υποβλθκείςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν επθρεαςτεί θ μία από τθν άλλθ, άλλωσ θ
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δφναται να αποκλείςει ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παραπάνω Διαγωνιηόμενουσ.

2.2.2. Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ
Οι Ενδιαφερόμενοι δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, τισ
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν και
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

2.2.3. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.3.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ Διαγωνιηομζνουσ με τθν Ρροςφορά τουσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1α) του άρκρου 302 του
ν.4412/2016 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ φψουσ πζντε εκατομμυρίων οκτακοςίων ςαράντα χιλιάδων
ευρϊ (5.840.000 €), ποςό το οποίο αντιςτοιχεί ςτο 2% τθσ κακαρισ παροφςασ αξίασ τθσ Σφμβαςθσ, εκτόσ
ΦΡΑ, με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.
Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ κα είναι ςφμφωνεσ με τα Υποδείγματα του παραρτιματοσ ΙΙ τθσ
παροφςασ, περιλαμβάνουν δε κατ’ ελάχιςτον τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτον όρο 2.1.7. τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ ζκδοςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ δεν είναι δυνατόν να γίνει ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα γιατί το Αποδεκτό Ριςτωτικό Κδρυμα δεν λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, αυτι κα εκδίδεται ςτθν αγγλικι
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γλϊςςα, ςφμφωνα με το Υπόδειγμα του παραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ και κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτα ελλθνικά.
Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων, οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ περιλαμβάνουν και
τον όρο ότι οι εγγυιςεισ καλφπτουν τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν
ςτθν ζνωςθ.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του όρου 2.4.5. τθσ παροφςασ, άλλωσ θ Ρροςφορά απορρίπτεται. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ
Α.Ε. μπορεί, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, να ηθτά από τουσ Διαγωνιηόμενουσ να παρατείνουν, πριν
τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ και τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ.
Οι πρωτότυπεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ, πλθν των επιςτολϊν που εκδίδονται θλεκτρονικά,
προςκομίηονται ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του Διαγωνιηομζνου το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και
ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, που ορίηεται ςτον όρο. 1.5. τθσ παροφςασ, άλλωσ θ Ρροςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Σε περίπτωςθ ουςιωδϊν ςφαλμάτων αναφορικά με τα αναφερόμενα ςτον όρο 2.1.7. ελάχιςτα ςτοιχεία
που απαιτείται να φζρει θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, θ Ρροςφορά του Διαγωνιηομζνου
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Σε περίπτωςθ προδιλωσ τυπικϊν ςφαλμάτων που οφείλονται ςε εμφανι
παραδρομι (π.χ. λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ από το υπόδειγμα τθσ παροφςασ), θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ καλεί τον Διαγωνιηόμενο να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με το
υπόδειγμα, εντόσ προκεςμίασ που κα οριςτεί από τθν Επιτροπι.
Οι Διαγωνιηόμενοι που δεν κα ςυμμορφωκοφν με τθν πρόςκλθςθ τθσ Επιτροπισ, αποκλείονται από τθν
παροφςα διαδικαςία.
Η προςφορά Διαγωνιηομζνου που παρζλειψε να προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ από τα Ζγγραφα τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά
από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Η απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του προθγοφμενου
εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των
προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3.2. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ Διαγωνιηόμενουσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 302 του ν. 4412/2016.
2.2.3.3. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο Διαγωνιηόμενοσ α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτουσ
όρουσ 2.2.4. ζωσ 2.2.7., γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά
(όροι 2.2.9. και 3.2.), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ
προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ
ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ εντόσ τθσ
τεκείςασ προκεςμίασ και θ Ρροςφορά απορριφκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103
του ν. 4412/2016 περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον Ρροςωρινό Ανάδοχο, αν, κατά
τον ζλεγχο τον παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ
προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν από τα παραπάνω
δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των
λόγων αποκλειςμοφ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ
επιλογισ.
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2.2.4. Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ Διαγωνιηόμενοσ, εφόςον
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα
Μζλθ του (αν πρόκειται περί Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
λόγουσ που περιλαμβάνονται ςτον παρόντα όρο.
2.2.4.1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα
εγκλιματα των όρων 2.2.4.1α- 2.2.4.1ςτ.
α) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008 για τθν καταπολζμθςθ του
οργανωμζνου εγκλιματοσ (EEL 300 τθσ 11.11.2008 ς. 42) και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του
Ροινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ).
β) Ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί καταπολζμθςθσ τθσ
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν
τθσ Ζνωςθσ (EEC 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ
ςτον ιδιωτικό τομζα (EEL 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο
του Διαγωνιηομζνου, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων),
236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2
(εμπορία επιρροισ μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ
Κϊδικα.
γ) Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και
4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ
Ιουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων
159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237
παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374
(διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ
ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του
Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των
οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον
ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103).
δ) Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ
τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και
για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL 88/31.03.2017) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ,
και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των
άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103).
ε) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
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του Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015 ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ
ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ.
648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ
Επιτροπισ (EEL 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’
139).
ςτ) Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5 θσ Απριλίου 2011,
για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ
κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
Ειδικότερα ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ των όρων 2.2.4.1α- 2.2.4.1ςτ θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ
Διαγωνιηομζνου εφαρμόηεται όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν
λόγω Διαγωνιηομζνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Η
υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:
-

-

-

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (I.K.E.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτον διευκφνοντα ςφμβουλο, όλα τα μζλθ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία βάςει του καταςτατικοφ ι με απόφαςθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι με εξουςιοδότθςθ από τον διευκφνοντα ςφμβουλο ζχει ανατεκεί
το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ.
Στισ περιπτϊςεισ ςυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ
του διοικθτικοφ ςυμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.4.2. Οποιοςδιποτε Διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν ο Διαγωνιηόμενοσ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία.
β) Πταν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο Διαγωνιηόμενοσ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ.
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Αν ο Διαγωνιηόμενοσ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ του όρου 2.2.4.2. κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον
δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό
που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο Διαγωνιηόμενοσ δεν υποχρεοφται να απαντιςει
καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του
άρκρου 79 ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο Διαγωνιηόμενοσ
ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του.
Οι περιπτϊςεισ α’ και β’ του όρου 2.2.4.2. παφουν να εφαρμόηονται όταν ο Διαγωνιηόμενοσ
εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι
των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ, ςτο μζτρο
που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ.
2.2.4.3. Οποιοςδιποτε Διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
α) Εάν ο Διαγωνιηόμενοσζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου
253 του ν. 4412/16, περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
β) Εάν ο Διαγωνιηόμενοσ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ
ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε
εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
γ) Εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικϊν
κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ
ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο Διαγωνιηόμενοσ ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ.
δ) Εάν μια κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 262 του ν. 4412/16,
περί ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μζςα.
ε) Εάν μια κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του Διαγωνιηομζνου
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο
άρκρο 280 του ν. 4412/16, περί προθγοφμενθσ εμπλοκισ υποψθφίων ι προςφερόντων, δεν
μπορεί να κεραπευτεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα.
ςτ) Εάν ο Διαγωνιηόμενοσ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, που είχε ωσ
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ.
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η) Εάν ο Διαγωνιηόμενοσ ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν
παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι
δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του
άρκρου 79 του ν. 4412/16 περί Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ.
θ) Εάν ο Διαγωνιηόμενοσ επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με
απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ.
κ) Εάν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ότι ο Διαγωνιηόμενοσ ζχει
διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του.
Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ςτισ άνω
περιπτϊςεισ από (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ πράξθσ που βεβξαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ.
2.2.4.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
Διαγωνιηόμενοσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.
3310/2005, όπωσ ιςχφει (εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ).
Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςασ αφοροφν τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ που υποβάλλουν προςφορά
αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικοφ
προςϊπου που υποβάλλει προςφορά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχοφν ςε
ανϊνυμθ εταιρεία.
Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ αυτι α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.)
εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα δικαιϊματα ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ
επιχειριςεισ επενδφςεων (investment firms), εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ
(asset/fund managers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (private
equity firms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν ςυνολικά ποςοςτό
που υπερβαίνει το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψιφων και
εποπτεφονται από επιτροπζσ κεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ χρθματοοικονομικζσ αρχζσ
κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ο.Ο.Σ.Α..
2.2.4.5. Εάν ςτον Διαγωνιηόμενοσ ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν παροφςα
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
2.2.4.6. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. αποκλείει ζναν Διαγωνιηόμενοςε ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ υπάγεται λόγω
πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ
των προθγοφμενων παραγράφων.
2.2.4.7. Οποιοςδιποτε Διαγωνιηόμενοσ εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτουσ
όρουσ 2.2.4.1. και 2.2.4.3., εκτόσ από τθν περίπτωςθ 2.2.4.3β μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία
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του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτοκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν
επαρκι, ο Διαγωνιηόμενοσδεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Για τον ςκοπό αυτόν, ο Διαγωνιηόμενοσ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να
καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα,
ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο μζςω ενεργοφ
ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά
μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω
ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων.
Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ
ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον Διαγωνιηόμενοτο το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ
αυτισ.
Διαγωνιηόμενοσ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ δυνατότθτασ που
παρζχεται βάςει τθσ παροφςασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω
απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ.
Η απόφαςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν
μζτρων κατά τθν παροφςα παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του
άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.4.8. Αποκλείονται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ:
α) ρϊςοι υπικοοι ι φυςικά ι νομικά πρόςωπα, οντότθτεσ ι φορείσ που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθ
ωςία
β) νομικά πρόςωπα, οντότθτεσ ι φορείσ των οποίων τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ κατζχουν άμεςα
ι ζμμεςα ςε ποςοςτό άνω του 50% οντότθτεσ αναφζρομενεσ ςτο ανωτζρω ςτοιχείο (α)
γ) φυςικά ι νομικά πρόςωπα, οντότθτεσ ι φορείσ που ενεργοφν εξ ονόματοσ ι κατ’ εντολι
οντότθτασ αναφερόμενθσ ςτα ανωτζρω ςτοιχεία (α) και (β).

Κριτιρια επιλογισ
2.2.5. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν διαδικαςία ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ
οι Διαγωνιηόμενοι απαιτείται να πλθροφν τα εξισ ειδικότερα ανά κατθγορία κριτιρια:
2.2.5.1. Εφόςον είναι νομικά πρόςωπα (πλθν τθσ επόμενθσ περίπτωςθσ 2.2.5.2.) απαιτείται ο μζςοσ όροσ
ετιςιων (ενοποιθμζνων, ςε περίπτωςθ ενοποίθςθσ) ίδιων κεφαλαίων (κακαρισ κζςθσ) τουσ
(υπολογιηόμενοσ ωσ το ςφνολο των ενοποιθμζνων ςτοιχείων ενεργθτικοφ μείον το ςφνολο των
ενοποιθμζνων ςτοιχείων πακθτικοφ, ςε περίπτωςθ εφαρμογισ ενοποίθςθσ, άλλωσ ωσ το ςφνολο των
ςτοιχείων ενεργθτικοφ μείον το ςφνολο των ςτοιχείων πακθτικοφ) για τα τελευταία τρία (3) ελεγμζνα
οικονομικά ζτθ να ανζρχεται ςε τουλάχιςτον πενιντα εκατομμφρια ευρϊ (50.000.000,00 €).
Ο όροσ περί ενοποιθμζνων καταςτάςεων που αναφζρεται ςτθν παροφςα παράγραφο εφαρμόηεται για
Διαγωνιηόμενο, ο οποίοσ είναι μθτρικι εταιρεία και καταρτίηει ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.
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Στθν περίπτωςθ αυτι θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια του Διαγωνιηομζνου κα ελζγχεται με
βάςθ τισ ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ.
2.2.5.2. Εφόςον είναι νομικά πρόςωπα που αποτελοφν εταιρείεσ ιδιωτικϊν/κεςμικϊν επενδυτικϊν
κεφαλαίων (Private equity firm/fund), απαιτείται να ζχουν δεςμευμζνα, μθ εκταμιευμζνα και μθ
επενδυμζνα κεφάλαια κατά το τελευταίο οικονομικό ζτοσ πριν τθν Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν
τουλάχιςτον πενιντα εκατομμφρια ευρϊ (50.000.000,00 €), ςφμφωνα με τισ πιο πρόςφατεσ ελεγμζνεσ
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ (ι ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, ανάλογα με τθν
περίπτωςθ) ι τισ εκκζςεισ ελεγκτϊν τουσ ι πιςτοποιθτικό βεβαιωμζνο από εκκζςεισ ελεγκτϊν ι
πιςτοποιθτικό βεβαιωμζνο από ελεγκτι εκδοκζν εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν πριν από τθν
Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δικαιοφται να ηθτιςει τθν ζκκεςθ ελεγκτι ι το
πιςτοποιθτικό που αναφζρονται ανωτζρω, ακόμθ και αν ο Διαγωνιηόμενοσ ζχει ιδθ υποβάλει τισ
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ του.
Ο όροσ περί ενοποιθμζνων καταςτάςεων που αναφζρεται ςτθν παροφςα παράγραφο εφαρμόηεται για
Διαγωνιηόμενο, ο οποίοσ είναι μθτρικι εταιρεία και καταρτίηει ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.
Στθν περίπτωςθ αυτι θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια του Διαγωνιηομζνου κα ελζγχεται με
βάςθ τισ ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ.
2.2.5.3. Εφόςον είναι φυςικά πρόςωπα, απαιτείται να ζχουν ςτθν άμεςθ κυριότθτα και κατοχι τουσ
διακζςιμα, ρευςτοποιιςιμα και ελεφκερα βαρϊν περιουςιακά ςτοιχεία ςυνολικισ αγοραίασ αξίασ
τουλάχιςτον πενιντα εκατομμφρια ευρϊ (50.000.000,00 €). Για τουσ ςκοποφσ υπολογιςμοφ τθσ κακαρισ
προςωπικισ περιουςίασ ενόσ προςϊπου λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα:
(α) Κατακζςεισ μετρθτϊν ςε τράπεηα ι ςε οποιοδιποτε άλλο πιςτωτικό ίδρυμα,
(β) ευςτοποιιςιμεσ και μεταβιβάςιμεσ κινθτζσ αξίεσ.
2.2.5.4. Εφόςον είναι Ζνωςθ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων, απαιτείται θ ςτακμιςμζνθ μζςθ κζςθ,
υπολογιηόμενθ ωσ το άκροιςμα τθσ ςχετικισ παραμζτρου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον όρο 2.2.5.1.
ανωτζρω, για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ και κατά αναλογία με το ποςοςτό ςυμμετοχισ του (pro rata) ςτθν
Ζνωςθ, (ςφμφωνα με το παράρτθμα IΙΙ), είναι τουλάχιςτον πενιντα εκατομμφρια ευρϊ (50.000.000,00 €).

2.2.6. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν διαδικαςία ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ ο
Διαγωνιηόμενοσ απαιτείται να διακζτει εμπειρία ςτθ λειτουργία και ςυντιρθςθ δικτφων μετρό ςφμφωνα
με τισ παρ. 2.2.6.1. και 2.2.6.2. κατωτζρω, κακϊσ και τισ πρόςκετεσ απαιτιςεισ τθσ παρ. 2.2.6.3.
2.2.6.1. Εμπειρία ςτθ λειτουργία δικτφων μετρό με πλιρωσ αυτόματο ςφςτθμα χωρίσ οδθγό
Ο Διαγωνιηόμενοσ πρζπει για τουλάχιςτον τρία (3) ςυνεχόμενα ζτθ εντόσ των τελευταίων δζκα (10) ετϊν,
ζωσ και τθν Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν, να ζχει παράςχει υπθρεςίεσ λειτουργίασ γραμμισ/ϊν
μετρό με τα εξισ χαρακτθριςτικά:
i.
ii.
iii.
iv.

Το μικοσ γραμμισ/ϊν ςε ζνα ζργο είναι τουλάχιςτον (δζκα) 10 χιλιόμετρα.
Τουλάχιςτον δζκα (10) ςτακμοί είναι υπόγειοι.
Το μζγεκοσ ςτόλου είναι τουλάχιςτον είκοςι (20) ςυρμοί.
Η επιβατικι κίνθςθ είναι τουλάχιςτον δϊδεκα χιλιάδεσ (12.000) επιβάτεσ κατ’ ελάχιςτον ανά ϊρα
και ανά κατεφκυνςθ.
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v.

Λειτουργία του ςυνόλου του δικτφου του ζργου με πλιρωσ αυτόματο ςφςτθμα χωρίσ οδθγό επί του
ςυρμοφ, με ςφςτθμα ελζγχου ςυρμϊν τφπου CBTC, περιλαμβανομζνθσ και τθσ λειτουργίασ
θλεκτρομθχανολογικϊν και ςιδθροδρομικϊν ςυςτθμάτων.

Σε περίπτωςθ που θ ανωτζρω εμπειρία προκφπτει από ςυμμετοχι του Διαγωνιηόμενου ςε προθγοφμενθ
Ενωςθ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων, θ ςυμμετοχι αυτι κα πρζπει να ανζρχεται ςε ποςοςτό
τουλάχιςτον 50%.
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων, θ ωσ άνω απαιτοφμενθ εμπειρία κα πρζπει να
καλφπτεται από ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.6.2. Εμπειρία ςτθ ςυντιρθςθ δικτφων μετρό
Ο Διαγωνιηόμενοσ πρζπει για τουλάχιςτον τρία (3) ςυνεχόμενα ζτθ εντόσ των τελευταίων δζκα (10) ετϊν,
ζωσ και τθν Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν, να ζχει εκτελζςει ςε δίκτυο μετρό τισ εξισ εργαςίεσ
ςυντιρθςθσ:
i.

Επιδομισ με μικοσ γραμμισ/ϊν ςε ζνα δίκτυο τουλάχιςτον δζκα χιλιομζτρων (10km) (επιδομι
2x10Km), από τα οποία τουλάχιςτον 10km επιδομισ να είναι υπόγειο.
ii. Ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ και αρχιτεκτονικϊν τελειωμάτων ςε δίκτυο μετρό, όπου τουλάχιςτον
δζκα (10) ςτακμοί είναι υπόγειοι.
iii. Του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ θλεκτρομθχανολογικϊν και ςιδθροδρομικϊν ςυςτθμάτων
(περιλαμβανομζνου του ςυςτιματοσ κομίςτρου [ΑΣΣΚ]) ενόσ δικτφου μεγζκουσ όπωσ κατ’ ελάχιςτον
καταγράφεται ςτθν περίπτωςθ (i) ανωτζρω.
iv. Μεγζκουσ ςτόλου τουλάχιςτον είκοςι (20) ςυρμϊν, με πλιρωσ αυτόματο ςφςτθμα χωρίσ οδθγό επί
του ςυρμοφ, με ςφςτθμα ελζγχου ςυρμϊν τφπου CBTC.
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων, θ ωσ άνω απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται
από ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.6.3. Ρρόςκετεσ απαιτιςεισ
Ο Διαγωνιηόμενοσ απαιτείται να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 από διαπιςτευμζνο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων, θ ωσ άνω απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται
από κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, ςτον τομζα δραςτθριοποίθςισ του.

2.2.7. Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν
δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ.
Ειδικά:


Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο
Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.



Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που
δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
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ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα.


Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο (οικείο επαγγελματικό επιμελθτιριο ι άλλο ιςοδφναμο οργανιςμό ι
επαγγελματικι ζνωςθ) εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν
υπό ανάκεςθ υπθρεςία.

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων θ ανωτζρω απαίτθςθ απαιτείται να καλφπτεται
από κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ.

2.2.8. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων - Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι Διαγωνιηόμενοι μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ,
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 307 του ν. 4412/16, ανεξάρτθτα από
τθν νομικι φφςθ των υφιςταμζνων ςχζςεων μεταξφ αυτϊν και των εν λόγω φορζων. Στθν περίπτωςθ
αυτι, πρζπει να αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Αναφορικά με το κριτιριο τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ δεν επιτρζπεται θ ςτιριξθ ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων για τθν πλιρωςθ του κριτθρίου που αφορά ςτθν εμπειρία ςτθ λειτουργία
δικτφων μετρό, όπωσ εξειδικεφεται ςτον όρο 2.2.6.1. τθσ παροφςασ. Αντικζτωσ, επιτρζπεται θ ςτιριξθ ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων για τθν πλιρωςθ του κριτθρίου που αφορά ςτθν εμπειρία ςτθ ςυντιρθςθ
δικτφων μετρό, όπωσ εξειδικεφεται ςτον όρο 2.2.6.2. τθσ παροφςασ. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ
δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Πταν οι Διαγωνιηόμενοι ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια οικονομικισ
και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται,
είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ, μια Ζνωςθ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ
ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν Ζνωςθ ι άλλων φορζων.
Στθν περίπτωςθ που ο Διαγωνιηόμενοσ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, οι φορείσ ςτθν
ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ του όρου 2.2.4. τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά
περίπτωςθ.
Οι Διαγωνιηόμενοι πρζπει να υποβάλουν για τουσ φορείσ των οποίων τα προςόντα επικαλοφνται, ςτον
υποφάκελο «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Τεχνικι προςφορά», το ΕΕΕΣ και τθν υπεφκυνθ διλωςθ του
όρου 2.4.3 (γ) τθσ παροφςασ.
Επίςθσ, οι Διαγωνιηόμενοι για τθν απόδειξθ τθσ δάνειασ εμπειρίασ απαιτείται να υποβάλουν ςτα
«Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» τα απαιτοφμενα κατά τθν παρ. Β.7 του όρου 2.2.9.2. τθσ παροφςασ
δικαιολογθτικά, όςον αφορά τον τρίτο.
Τα ωσ άνω ιςχφουν και για κάκε άλλον φορζα για τον οποίο κα κάνουν χριςθ τθσ οικονομικισ και
χρθματοπιςτωτικισ ι τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ ζςτω και αν οι φορείσ αυτοί είναι
κυγατρικζσ εταιρείεσ του τρίτου.
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Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. απαιτεί από τον Διαγωνιηόμενο να αντικαταςτιςει ζναν φορζα που δεν πλθροί
ςχετικό κριτιριο επιλογισ τθσ παροφςασ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του όρου 2.2.4.
τθσ παροφςασ. Η αντικατάςταςθ του φορζα γίνεται κατόπιν πρόςκλθςθσ από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. προσ
τον οικονομικό φορζα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ςτον οικονομικό φορζα, για κάκε τρίτο ςτισ ικανότθτεσ
του οποίου ςτθρίηεται, ςτο πλαίςιο τθσ ίδιασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. Ο φορζασ με τον οποίο
αντικακίςταται ο φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου.
Σε περίπτωςθ που ο Διαγωνιηόμενοσ δεν ανταποκρικεί ςτθν οριςκείςα προκεςμία ι και ο δεφτεροσ
προτεινόμενοσ φορζασ δεν καλφπτει τισ προαναφερόμενεσ απαιτιςεισ τότε απορρίπτεται θ προςφορά του
Ρροςωρινοφ Ανάδοχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και
ακολουκείται θ διαδικαςία του όρου 3.2. για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα προςφορά.
Οι δθλϊςεισ και τα ζγγραφα του Ρροςωρινοφ Αναδόχου και των τρίτων, τα οποία αφοροφν τθν επίκλθςθ
πόρων τρίτων, κα αποτελζςουν περιεχόμενο τθσ Σφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των όρων του παρόντοσ όρου, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 103 του ν.
4412/16.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Τα τμιματα τθσ Σφμβαςθσ που μποροφν να ανατεκοφν ςε υπεργολάβουσ αναφζρονται ςτο άρκρο 14.1.5.
τθσ Σφμβαςθσ Σφμπραξθσ
Ο Διαγωνιηόμενοσ αναφζρει ςτθν Ρροςφορά του το τμιμα τθσ Σφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει, ςτθν περίπτωςθ που το
γνωρίηει ςτθν παροφςα φάςθ.
Στθν περίπτωςθ που o Διαγωνιηόμενοσ αναφζρει ςτθν Ρροςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει
τμιμα(τα) τθσ Σφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ανεξαρτιτωσ ποςοςτοφ τθσ ςυνολικισ αξίασ
τθσ Σφμβαςθσ, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του όρου 2.2.4. τθσ
παροφςασ για τουσ υπεργολάβουσ και ότι αυτοί διακζτουν τα αντίςτοιχα προςόντα για τθν εκτζλεςθ του
αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ που αναλαμβάνουν, όπωσ δθλϊνεται με το ΕΕΕΣ.
Ο Διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό
του λόγοι αποκλειςμοφ του όρου 2.2.4. και δεν καλφπτει τα αντίςτοιχα προςόντα για τθν εκτζλεςθ του
αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ που αναλαμβάνει.

2.2.9. Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των Διαγωνιηομζνων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτουσ όρουσ 2.2.1. ζωσ 2.2.8., κρίνονται:
α)

κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ με τθν υποβολι του ΕΕΕΣ κατά τα οριηόμενα ςτον όρο 2.2.9.1.,

β)

κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν του όρου 2.2.9.2. και

γ)

κατά τθ ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ με τθν εξζταςθ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται
ςτθν περ. δ’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 316 του ν. 4412/2016, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ.

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να μεριμνοφν εγκαίρωσ για τθν ζκδοςθ των απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν (ιδιαίτερα αυτϊν των οποίων θ ζκδοςθ δεν μπορεί να γίνει εκ των υςτζρων)
προκειμζνου να καλφπτονται τα ανωτζρω.
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Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι Διαγωνιηόμενοι διλωςαν ότι πλθροφν, ςφμφωνα
με το άρκρο 79 του ν. 4412/16, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ
του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ οι Διαγωνιηόμενοι
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για τισ μεταβολζσ αυτζσ.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. επιφυλάςςεται να ηθτιςει οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο κρικεί απαραίτθτο μετά τον
ζλεγχοτων νομιμοποιθτικϊν και λοιπϊν εγγράφων και ςτοιχείων που κα υποβλθκοφν πριν τθν υπογραφι
τθσ Σφμβαςθσ. Επίςθσ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δικαιοφται, αν αμφιβάλλει, να απευκφνεται άμεςα ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ για τθ λιψθ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν προςωπικι κατάςταςθ του
Ρροςωρινοφ Αναδόχου. Πταν οι πλθροφορίεσ αφοροφν Ρροςωρινό Ανάδοχο εγκατεςτθμζνο ςε άλλο
κράτοσ μζλοσ, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να ηθτεί τθ ςυνεργαςία των αρμόδιων αρχϊν. Το αίτθμα
παροχισ πλθροφοριϊν μπορεί να αφορά νομικά ι/ και φυςικά πρόςωπα, ςυμπεριλαμβανομζνων,
ενδεχομζνωσ, των διευκυντϊν επιχείρθςθσ ι οποιοδιποτε πρόςωπο ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου, όπωσ ορίηει θ εκνικι νομοκεςία του κράτουσ μζλουσ εγκατάςταςθσ.
2.2.9.1. Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι Ρροςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι Διαγωνιηόμενοι α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του
όρου 2.2.4. και β) πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ των όρων 2.2.5., 2.2.6. και 2.2.7. τθσ παροφςασ,
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ το προβλεπόμενο από το
άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ που παράγει τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986, ςφμφωνα με τα όςα
αναφζρονται ςτον όρο 2.4.3β.
2.2.9.2. Αποδεικτικά μζςα
Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του όρου 2.2.4. και τθσ πλιρωςθσ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά του όρουσ 2.2.5., 2.2.6. και 2.2.7. οι Διαγωνιηόμενοι προςκομίηουν τα
δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Η προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτον
όρο 3.2 από τον Ρροςωρινό Ανάδοχο.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να ηθτεί από τουσ Διαγωνιηόμενουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αποκλείει ζναν
Διαγωνιηόμενο όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ δεν πλθροί, λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν
είτε κατά τθ διαδικαςία, μία από τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του όρου 2.2.4. τθσ παροφςασ,
β) δεν πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με τουσ όρουσ
2.2.5., 2.2.6. και 2.2.7. τθσ παροφςασ.
Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τουσ όρουσ 2.4.2.5.
και 3.2. τθσ παροφςασ.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τον όρο 2.1.6..
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Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι
τουσ∙



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν απαιτείται να ζχουν κεϊρθςθ του
γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Ππου ςτα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ αναφζρεται θ υποβολι υπεφκυνθσ
διλωςθσ, ωσ τζτοια νοείται, για μεν τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, θ «Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.
1599/86», για δε τισ αλλοδαπζσ επιχειριςεισ, διλωςθ ανάλογθσ αποδεικτικισ ιςχφοσ, ωσ τζτοια δε
νοείται ζνορκθ βεβαίωςθ, ι όπου δεν υπάρχει πρόβλεψθ ζνορκθσ βεβαίωςθσ, υπεφκυνθ διλωςθ
ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι του αρμόδιου επαγγελματικοφ
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ του Διαγωνιηόμενου. Διευκρινίηεται ότι ςε
περίπτωςθ που ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ Διαγωνιηόμενου ευρίςκεται ι κατοικεί ςτθν Ελλάδα και
δεν γνωρίηει ελλθνικά, δφναται να υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86, με τθ ςθμείωςθ
πάνω ςτο ςϊμα τθσ βεβαίωςθσ ότι ο δθλϊν κατανοεί πλιρωσ το κείμενο τθσ διλωςθσ, κακόςον
του μεταφράςτθκε ςε γλϊςςα που γνωρίηει.

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων θ υποχρζωςθ υποβολισ όλων των κατωτζρω
εγγράφων, ςτοιχείων, πιςτοποιθτικϊν και υπεφκυνων δθλϊςεων ιςχφει για κάκε οικονομικό φορζα που
ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ χωριςτά.

Β.1 Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του όρου 2.2.4. οι Διαγωνιηόμενοι
προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω:
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι
πιςτοποιθτικά ι το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτουσ όρουσ 2.2.4.1. και 2.2.4.2. περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ του όρου 2.2.4.3., τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ του Διαγωνιηομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
Διαγωνιηόμενοσ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτουσ όρουσ 2.2.4.1. και 2.2.4.2.
περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ του όρου 2.2.4.3.. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι Διαγωνιηόμενοι προςκομίηουν:
α) Ωσ προσ τον όρο 2.2.4.1. απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Διαγωνιηόμενοσ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του.
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του Διαγωνιηομζνου ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτον ωσ άνω
όροι 2.2.4.1..
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β) Ωσ προσ τον όρο 2.2.4.2. πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
(αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν
ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ
που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του.
Ειδικά οι Διαγωνιηόμενοι που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων του όρου 2.2.4.2. περίπτωςθ α’,
αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων.
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ του
όρου 2.2.4.2. περίπτωςθ α’,πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Ωσ προσ τον όρο 2.2.4.2. περίπτωςθ αϋ, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν
ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
γ) Ωσ προσ τον όρο 2.2.4.3. περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ειδικά οι Διαγωνιηόμενοι που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο πρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν.
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Η., από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί
υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ.
Ρροκειμζνου για ςωματεία και ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ
εκδίδεται για τα μεν ςωματεία από το αρμόδιο πρωτοδικείο, για τουσ δε ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό
διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το αρμόδιο ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το
Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Ωσ προσ τον όρο 2.2.4.3. περίπτωςθ κ’ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι
(Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι του αντίςτοιχου επιμελθτθρίου) του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ περί
μθ διάπραξθσ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ, για το οποίο επιβλικθκε πεικαρχικι ποινι.
Οι οικονομικοί φορείσ για τουσ οποίουσ δεν υφίςταται πεικαρχικόσ φορζασ κα υποβάλλουν υπεφκυνθ
διλωςθ ότι δεν υπάρχει πεικαρχικόσ φορζασ και ότι δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα.
ε) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ του όρου 2.2.4.3., υπεφκυνθ διλωςθ του Διαγωνιηομζνου ότι δεν
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ςτ) Ωσ προσ τονόρο παράγραφο 2.2.4.5. υπεφκυνθ διλωςθ του Διαγωνιηομζνου περί μθ επιβολισ ςε
βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
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η) Ωσ προσ τον όρο 2.2.4.4., δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, που κακορίηονται
κατωτζρω, εφόςον ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία ι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι
ςφνκεςθ του οποίου ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρείαι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε
ανϊνυμθ εταιρεία (πλθν των περιπτϊςεων που αναφζρκθκαν ςτον όρο 2.2.4.4. τθσ παροφςασ ανωτζρω).
Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται:
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν
περ. α) του όρου 2.2.4.4. βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.
ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) του όρου 2.2.4.4., για τθν απόδειξθ του ελζγχου δικαιωμάτων
ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαφορετικι από τον Ρροςωρινό
Ανάδοχο, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι επιχειριςεισ
επενδφςεων, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων επιχειρθματικϊν
ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν
ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ
ι άλλο ζγγραφο από το οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι
εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτον όρο 2.2.4.4..
iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του Ρροςωρινοφ Αναδόχου:
- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι
ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το
πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ.
Ειδικότερα:
- Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του
Γ.Ε.Μ.Η., από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ, και αναλυτικι κατάςταςθ με
τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσπριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ.
- Πςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε
ανϊνυμεσ εταιρείεσ, εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, προςκομίηουν:
i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ
είναι ονομαςτικζσ
ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ.
iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των
μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ
Ρροςφοράσ.
-Πςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε
ανϊνυμεσ εταιρείεσ, εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ δεν ζχουν υποχρζωςθ
ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν, προςκομίηουν:
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i) Βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον ιςχφει
ςχετικι διάταξθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του Διαγωνιηόμενου. Για τθν περίπτωςθ
μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του Διαγωνιηόμενου.
ii) Ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι
δικαιωμάτων ψιφου.
iii) Εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον
ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία γενικι ςυνζλευςθ, αν
τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία παρακζτει τουσ λόγουσ
που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα. Εναπόκειται ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. να αποδείξει τθ
δυνατότθτα τθσ εταιρείασ να υποβάλει τθν προαναφερόμενθ κατάςταςθ, διαφορετικά θ μθ υποβολι τθσ
ςχετικισ κατάςταςθσ δεν επιφζρει ζννομεσ ςυνζπειεσ ςε βάροσ τθσ εταιρείασ.
Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του κράτουσ
τθσ ζδρασ του Διαγωνιηομζνου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τον όρο 3.1.2. τθσ
παροφςασ.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ Ρροςφοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία
ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των
παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013, κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό
κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω
Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.
θ) Ωσ προσ τον όρο 2.2.4.8. τθσ παροφςασ υπεφκυνθ διλωςθ του Διαγωνιηομζνου ότι α) δεν είναι ϊςοσ
υπικοοσ ι φυςικό ι νομικό πρόςωπο, οντότθτα ι φορζασ που ζχει τθν ζδρα του ςτθ ωςία, β) δεν είναι
νομικό πρόςωπο, οντότθτα ι φορζασ του οποίου τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ κατζχουν άμεςα ι ζμμεςα ςε
ποςοςτό άνω του 50% οντότθτεσ αναφζρομενεσ ςτο ανωτζρω ςτοιχείο (α), γ) δεν είναι φυςικό ι νομικό
πρόςωπο, οντότθτα ι φορζασ που ενεργεί εξ ονόματοσ ι κατ’ εντολι οντότθτασ αναφερόμενθσ ςτα
ανωτζρω ςτοιχεία (α) και (β) και δ) οι υπεργολάβοι ι/και οι φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται
δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ των ανωτζρω περιπτϊςεων (α) ζωσ (γ).

Β.2 Δικαιολογθτικά Οικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ Επάρκειασ του όρου 2.2.5.
Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του όρου 2.2.5., οι Διαγωνιηόμενοι
προςκομίηουν τα απαιτοφμενα αποδεικτικά μζςα του παραρτιματοσ III.

Β.3 Δικαιολογθτικά Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Ικανότθτασ του όρου 2.2.6.
Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ των όρων 2.2.6.1., 2.2.6.2. και 2.2.6.3., οι
Διαγωνιηόμενοι προςκομίηουν τα απαιτοφμενα αποδεικτικά μζςα του παραρτιματοσ IV.

Β.4 Δικαιολογθτικά καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του όρου 2.2.7.
Για τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του όρου 2.2.7., οι
Διαγωνιηόμενοι προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ.
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που κάποια χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του Διαγωνιηομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν
τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου
τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΗ.
Επιςθμαίνεται ότι τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτον παρόντα όρο γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ
διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.

Β.5 Επιςκόπθςθ/Ζλεγχοσ Χρθματοοικονομικοφ Μοντζλου του όρου 2.4.4.2. από τον Ρροςωρινό
Ανάδοχο
Ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ να
διενεργιςει, με δικά του ζξοδα, ανεξάρτθτθ επιςκόπθςθ / ζλεγχο του Χρθματοοικονομικοφ Μοντζλου.
Για τουσ ςκοποφσ επιςκόπθςθσ του Χρθματοοικονομικοφ Μοντζλου, ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ κα υποβάλει
ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. τουλάχιςτον τρεισ (3) τεχνικζσ προτάςεισ από ανεξάρτθτεσ εξειδικευμζνεσ
εταιρείεσ επιςκόπθςθσ χρθματοοικονομικϊν μοντζλων, κακϊσ και το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τθν
επιλεγμζνθ εταιρεία επιςκόπθςθσ μοντζλου για τελικι ζγκριςθ πριν τθν υπογραφι τθσ. Η ςφμβαςθ για τθν
επιςκόπθςθ του μοντζλου κα προβλζπει ευκφνθ τθσ εταιρείασ επιςκόπθςθσ μοντζλων ζναντι τθσ ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΟ Α.Ε. με ανϊτατο όριο αποηθμίωςθσ για πράξθ ι παράλειψθ με ευκφνθ αυτισ κατ' ελάχιςτον πζντε
(5) φορζσ τθν αξία τθσ αμοιβισ για τον ζλεγχο του Χρθματοοικονομικοφ Μοντζλου. Η ςφμβαςθ κα
περιλαμβάνει επίςθσ τθν προτεινόμενθ μορφι τθσ επιςτολισ γνωμοδότθςθσ για τθν επιςκόπθςθ του
Χρθματοοικονομικοφ Μοντζλου.
Τα κριτιρια βάςει των οποίων θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί ι όχι να δϊςει τθ ςυγκατάκεςθ ςτον
Ρροςωρινό Ανάδοχο ϊςτε να προχωριςει ςτθν επιςκόπθςθ / ςτον ζλεγχο του Χρθματοοικονομικοφ
Μοντζλου με αποδεκτζσ εταιρείεσ επιςκόπθςθσ μοντζλων είναι τα εξισ:
1) Οι προτεινόμενεσ εξειδικευμζνεσ εταιρείεσ επιςκόπθςθσ μοντζλων πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον
πζντε (5) χρόνια εμπειρία ςτθν επιςκόπθςθ χρθματοοικονομικϊν μοντζλων.
2) Τα προτεινόμενα μζλθ τθσ ομάδασ επιςκόπθςθσ του Χρθματοοικονομικοφ Μοντζλου πρζπει να
ζχουν εμπειρία ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο. Ο προτεινόμενοσ επικεφαλισ τθσ ομάδασ πρζπει να ζχει
αναλάβει τθν επιςκόπθςθ τουλάχιςτον πζντε (5) χρθματοοικονομικϊν μοντζλων (εκ των οποίων
τουλάχιςτον ζνα ζργο ΣΔΙΤ), ενϊ το ανϊτερο μζλοσ τθσ ομάδασ πρζπει να ζχει αναλάβει τθν
επιςκόπθςθ / ζλεγχο τουλάχιςτον τριϊν (3) χρθματοοικονομικϊν μοντζλων.
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3) Οι προτεινόμενεσ εξειδικευμζνεσ εταιρείεσ επιςκόπθςθσ μοντζλων και τα προτεινόμενα μζλθ τθσ
ομάδασ επιςκόπθςθσ του Χρθματοοικονομικοφ Μοντζλου πρζπει να είναι ανεξάρτθτεσ /
ανεξάρτθτα από τθν Σφμβαςθ. Τόςο οι εταιρείεσ (ςε επίπεδο μεμονωμζνθσ εταιρίασ και
ςυνδεδεμζνθσ εταιρίασ ςε επίπεδο ομίλου/κυγατρικϊν εταιριϊν) όςο και τα μζλθ τθσ ομάδασ δεν
κα πρζπει να ζχουν απαςχολθκεί από τον Ρροςωρινό Ανάδοχο για τουσ ςκοποφσ τθσ Σφμβαςθσ,
για οποιονδιποτε δευτερεφοντα ι ςθμαντικό ρόλο που ςχετίηεται με τθ Σφμβαςθ ι το
περιουςιακό ςτοιχείο (δθλαδι το μετρό Θεςςαλονίκθσ).
4) Η τεχνικι πρόταςθ (και το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ) πρζπει να περιλαμβάνουν το ςχζδιο τθσ
επιςτολισ γνωμοδότθςθσ. Η επιςτολι γνωμοδότθςθσ για τθν επιςκόπθςθ του
Χρθματοοικονομικοφ Μοντζλου πρζπει να ορίηει ότι το Χρθματοοικονομικό Μοντζλο:



Ζχει καταρτιςκεί και είναι πλιρωσ λειτουργικό, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ.
Εναρμονίηεται με το Επιχειρθματικό Σχζδιο και δεν υπάρχουν αποκλίςεισ μεταξφ του
τελευταίου και του Χρθματοοικονομικοφ Μοντζλου.






Ζχει καταρτιςκεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ.
Συμμορφϊνεται με τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία ςτθν Ελλάδα.
Αντικατοπτρίηει όλεσ τισ, ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ, αμοιβζσ και τουσ πλθρωτζουσ δαςμοφσ.
Συμμορφϊνεται με τα λογιςτικά πρότυπα και πρότυπα αναφοράσ τθσ Ελλάδασ και/ι με τα
Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ («IFRS»).
 Είναι ςφμφωνο με άλλα ςτοιχεία τθσ Ρροςφοράσ του Ρροςωρινοφ Αναδόχου (π.χ.
Επιχειρθματικό Σχζδιο) και δεν παρουςιάηει αλλαγζσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τθν Οικονομικι
Ρροςφορά και ωσ προσ τθ Σφμβαςθ.
 Ρεριλαμβάνει ςωςτοφσ υπολογιςμοφσ.
 Ρεριλαμβάνει τουλάχιςτον δφο (2) λειτουργικζσ ευαιςκθςίεσ.
 Ραράγει δείκτεσ κάλυψθσ και άλλουσ βαςικοφσ δείκτεσ που είναι ςυνεπείσ με τα
χρθματοοικονομικά ζγγραφα (εάν υπάρχουν) και περιλαμβάνει τζτοιουσ δείκτεσ κάλυψθσ και
άλλουσ βαςικοφσ δείκτεσ που υπολογίηονται ςφμφωνα με τα ζγγραφα χρθματοδότθςθσ (εάν
υπάρχουν).
Εάν καμία από τισ τρεισ (3) τεχνικζσ προτάςεισ επιςκόπθςθσ του Μοντζλου δεν είναι αποδεκτι από τθν
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλει ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. άλλεσ τρεισ (3)
(ι περιςςότερεσ από τρεισ) ανεξάρτθτεσ τεχνικζσ προτάςεισ ζωσ ότου επιλεγεί ζνασ κατάλλθλοσ πάροχοσ
υπθρεςιϊν.
Τα αποτελζςματα επιςκόπθςθσ του Χρθματοοικονομικοφ Μοντζλου κα γνωςτοποιθκοφν ςτθν ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΟ Α.Ε. μζςω γραπτισ αναφοράσ / πρότυπθσ γνωμοδοτικισ επιςτολισ επιςκόπθςθσ, θ οποία δεν κα
υπόκειται ςε όρουσ και επιφυλάξεισ.
Η Οικονομικι Ρροςφορά δεν μπορεί να μεταβλθκεί, ακόμθ και αν το Χρθματοοικονομικό Μοντζλο πρζπει
να αλλάξει ωσ αποτζλεςμα τθσ επιςκόπθςθσ. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δεν φζρει οποιαδιποτε ευκφνθ για
απϊλειεσ ι για οποιουδιποτε είδουσ ηθμίεσ του Ρροςωρινοφ Αναδόχου, λόγω εςφαλμζνων υπολογιςμϊν
ι ςφαλμάτων ςτο Χρθματοοικονομικό Μοντζλο, που μπορεί να εντοπιςτοφν κατά τθν ανωτζρω
διαδικαςία ελζγχου / επιςκόπθςθσ.
Ρεραιτζρω, απαγορεφεται θ μεταβολι ουςιωδϊν όρων τθσ Σφμβαςθσ, ακόμα και αν το
Χρθματοοικονομικό Μοντζλο πρζπει να αλλάξει ωσ αποτζλεςμα τθσ επιςκόπθςθσ.
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Β.6. Δικαιολογθτικά ςχετικά με τθ νομιμοποίθςθ του Ρροςωρινοφ Αναδόχου
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο Διαγωνιηόμενοσ είναι νομικό
πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ του ςε αρμόδια αρχι (π.χ. ΓΕΜΗ), προςκομίηει πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ Διαγωνιηόμενουσ προςκομίηονται:
i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο Διαγωνιηόμενοσ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςτο ΓΕΜΗ, προςκομίηει πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΗ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων
διοίκθςθσ ςε ςϊμα, ανάλογα με τθ νομικι μορφι του Διαγωνιηόμενου), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου αυτοφ ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Σε περίπτωςθ όπου για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθπρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του Διαγωνιηομζνου.
Οι αλλοδαποί Διαγωνιηόμενοι προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, τισ μεταβολζσ και
τθν εκπροςϊπθςθ του Διαγωνιηομζνου.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του Διαγωνιηομζνου, όλεσ οι
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι,
ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Ρεραιτζρω, προςκομίηεται απόφαςθ του ΔΣ τθσ εταιρείασ (ι του αρμόδιου, ςφμφωνα με το καταςτατικό,
οργάνου αυτισ), με τθν οποία εγκρίνεται ο οριςμόσ εκπροςϊπου για τθν υπογραφι κάκε ςχετικοφ
εγγράφου ι διλωςθσ για το Διαγωνιςμό κακϊσ και για τθν υποβολι και υπογραφι τθσ προςφοράσ και
των τυχόν άλλων απαιτοφμενων ςτοιχείων μζχρι τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων, θ ωσ άνω απόφαςθ οφείλει να περιλαμβάνει
επί πλζον για κάκε μζλοσ:


τθν αποδοχι για τθν από κοινοφ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ,

 τθν ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ ςτθν Ζνωςθ προςϊπων ι οικονομικϊν
φορζων(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ),
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 τθ διλωςθ ότι κα ευκφνονται αλλθλζγγυα και εξ’ ολοκλιρου το κάκε ζνα από αυτά για τισ
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ απζναντι ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.,
 το διοριςμό μιασ εκ των εταιρειϊν-μελϊν ωσ Κοινισ Εκπροςϊπου τθσ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι
Οικονομικϊν Φορζων απζναντι ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ, θ οποία κα
ζχει τθν ανζκκλθτθ εντολι και πλθρεξουςιότθτα των υπολοίπων μελϊν να εκπροςωπεί τθν Ζνωςθ
Ρροςϊπων ι οικονομικϊν φορζωνκαι να δεςμεφει τουσ κοινοπρακτοφντεσ απζναντι ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ
Α.Ε. και γενικότερα να ενεργεί και να δθλϊνει κάκε τι απαραίτθτο για τθν πραγματοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ.
Η εταιρεία αυτι κα πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ παρ. 3 του όρου 2.2.1. τθσ παροφςασ.
Β.7. Δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ δάνειασ εμπειρίασ του όρου 2.2.8.1.
Σε περίπτωςθ που οι οικονομικοί φορείσ επικαλοφνται και κάνουν χριςθ τθσ οικονομικισ και
χρθματοοικονομικισι τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο
307 του ν. 4412/16 και τον όρο 2.2.8.1. τθσ παροφςασ, οι τρίτοι / άλλοι φορείσ οφείλουν να υποβάλλουν
τα δικαιολογθτικά των παρ. Β.1, Β.4 και Β.6 και τα δικαιολογθτικά των παρ. Β.2, Β.3 (τα ςχετικά με τθν
επίκλθςθ).
Επίςθσ, ςτα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ κα περιλθφκεί θ απόφαςθ του Δ.Σ. ι του αρμόδιου
καταςτατικοφ οργάνου του φορζα, με τθν οποία κα εγκρίνεται θ παροχι προσ τον Διαγωνιηόμενο τθσ
οικονομικισ και χρθματοπιςτωτικισ ι τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ (εμπειρία) του φορζα,
ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του Διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Η ςχετικι αναφορά
κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να εξειδικεφει τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι
για τθν Σφμβαςθ με τρόπο ϊςτε να είναι δυνατόν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. να προβεί ςτθν αξιολόγθςθ και να
εκτιμιςει τθν ςθμαςία των ςχετικϊν πόρων και να διαπιςτϊςει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ τθν
υλοποίθςθ αυτισ τθσ δζςμευςθσ. Επίςθσ υποβάλλεται αντίςτοιχθ απόφαςθ από το αρμόδιο καταςτατικό
όργανο του προςφζροντα περί αποδοχισ τθσ ςχετικισ επίκλθςθσ.

Β.8. Δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ υπεργολαβίασ του όρου 2.2.8.2.
Στθν περίπτωςθ που ο Διαγωνιηόμενοσ γνωρίηει ςτθν παροφςα φάςθ ότι κα ανακζςει τμιμα τθσ Σφμβαςθσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει το τμιμα τθσ
Σφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ και να προςκομίςει τα
ςτοιχεία των υπεργολάβων που προτείνει.
Οι υπεργολάβοι οφείλουν να υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά των παρ. Β.1, Β.4 και Β.6 και τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά παρόμοιασ εμπειρίασ με το αντικείμενο που πρόκειται να αναλάβουν.
Επίςθσ, απαιτείται να υποβλθκεί θ απόφαςθ του Δ.Σ. ι θ απόφαςθ όποιου άλλου νομίμου οργάνου
εκπροςϊπθςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με τον νόμο και το καταςτατικό του, ι θ διλωςθ του
νομίμου εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, με τθν οποία κα εγκρίνεται θ ανάκεςθ τθσ υπεργολαβίασ
και θ αντίςτοιχθ απόφαςθ (ι διλωςθ), από τθν πλευρά του υπεργολάβου περί αποδοχισ ανάλθψθσ τθσ
υπεργολαβίασ. Στισ αποφάςεισ (ι δθλϊςεισ) αυτζσ κα αναφζρεται λεπτομερϊσ το τμιμα το οποίο κα
ανατεκεί ςε υπεργολαβία κακϊσ και ςε τι ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ Σφμβαςθσ αντιςτοιχεί το τμιμα
αυτό.
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Β.9. Δικαιολογθτικά Υποφακζλου Α2.1 (οργανόγραμμα) τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (παρ. 2.4.3.1.)
Στθν περίπτωςθ που το προςωπικό που προτείνει ο Διαγωνιηόμενοσ ςτο οργανόγραμμα τθσ Τεχνικισ
Ρροςφοράσ για τισ βαςικζσ κζςεισ δεν ανικει ςτον ίδιο, τότε κα πρζπει να προςκομίςει και τα κάτωκι:


Απόφαςθ αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου (μόνο για τθν περίπτωςθ που διατικζμενο άτομο ανικει
ςε νομικό πρόςωπο), ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι:
«εγκρίνουμε τθν διάκεςθ ςτον…………….(αναγράφεται ο Διαγωνιηόμενοσ) του ……………. (αναγράφεται
το ονοματεπϊνυμο του διατικζμενου ατόμου) ωσ …………….(αναγράφεται επακριβϊσ θ κζςθ).
Δεςμευόμαςτε ρθτά ότι κα διακζςουμε ςτον ανωτζρω Διαγωνιηόμενο το ςυγκεκριμζνο άτομο για τθν
εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, εφόςον αυτι του ανατεκεί.»
Η παραπάνω πόφαςθ του καταςτατικοφ οργάνου κα ςυνοδεφεται απαραιτιτωσ από υπεφκυνθ
διλωςθ του διατικζμενου ατόμου, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι:
«αποδζχομαι τθ διάκεςι μου προσ τον ……………. (αναγράφεται ο Διαγωνιηόμενοσ) ωσ…………….
(αναγράφεται επακριβϊσ θ κζςθ), όπωσ αυτι προκφπτει από τθν υπ’ αρ. ___ (αναγράφονται τα
ςτοιχεία τθσ Απόφαςθσ του Καταςτατικοφ Οργάνου) απόφαςθ τθσ ___ (αναγράφεται θ επωνυμία του
νομικοφ προςϊπου).»



Υπεφκυνθ διλωςθ (μόνο για τθν περίπτωςθ που το διατικζμενο άτομο είναι φυςικό πρόςωπο), ςτθν
οποία το άτομο κα δθλϊνει ότι:
«δεςμεφομαι ρθτά ότι κα είμαι ςτθ διάκεςι του ……………. (αναγράφεται ο Διαγωνιηόμενοσ) ωσ
……………. (αναγράφεται επακριβϊσ θ κζςθ) για τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, εφόςον αυτι του
ανατεκεί.»

2.3. Κριτιριο Ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ.
Ο μειοδότθσ κα είναι αυτόσ που κα προςφζρει το χαμθλότερο ποςό, όπωσ αυτό προκφπτει από τθν
καταχϊρθςθ ςτο πινακίδιο “ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΣΕ ΟΟΥΣ ΚΑΘΑΗΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ”, του
παραρτιματοσ V - B2 Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ.

2.4. Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν
2.4.1. Γενικοί όροι υποβολισ Ρροςφορϊν
Η Ρροςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, πρζπει να ακολουκεί ςε ότι αφορά τον τρόπο υποβολισ και τα
περιεχόμενα του φακζλου, τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.
Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ, οφτε προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Κάκε Διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) Ρροςφορά.
Οι Ρροςφορζσ κα υποβλθκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, που είναι επίςθμθ γλϊςςα τθσ Σφμβαςθσ,
ςφμφωνα με τον όρο 2.1.6. τθσ παροφςασ.
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Η ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία προχποκζτει ότι ο Διαγωνιηόμενοσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και των λοιπϊν ςτοιχείων κι ότι αποδζχεται αυτά ανεπιφφλακτα.
Η Ζνωςθ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι Ρροςφορά, θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε από όλα τα Μζλθ τθσ είτε από τον Κοινό Εκπρόςωπο αυτισ. Στθν
Ρροςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε
Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ, κακϊσ και ο Κοινόσ Εκπρόςωποσ.

2.4.2. Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ και τα ζγγραφα που τισ ςυνοδεφουν υποβάλλονται από τουσ Διαγωνιηομζνουσ
θλεκτρονικά μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτον όρο 1.5. τθσ παροφςασ, μζςω
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτον ν. 4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 258 και 259 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 10
του άρκρου 258 του ν. 4412/2016 εκδοκείςα Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι Διαγωνιηόμενοι απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι, που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο
χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ
που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ)
910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΗΔΗΣ ςφμφωνα με τον όρο 2.1.3. τθσ παροφςασ.
2.4.2.2. Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ και οι τυχόν ζντυπεσ υποβολζσ
επιςτρζφονται.
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ
του άρκρου 10 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο ΕΣΗΔΗΣ.
Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΗΔΗΣ, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., με αιτιολογθμζνθ
απόφαςι τθσ, ρυκμίηει τον τρόπο ςυνζχιςθσ και διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 4 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Ρρομικειεσ και
Υπθρεςίεσ.
2.4.2.3. Οι Διαγωνιηόμενοι υποβάλλουν με τθν Ρροςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον
οποίο περιλαμβάνονται τα αναφερόμενα ςτον όρο 2.4.3. τθσ παροφςθσ.
(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνονται
τα αναφερόμενα ςτον όρο 2.4.4 τθσ παροφςθσ.
Από τον Διαγωνιηόμενο ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
Ρροςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 257 του ν.
4412/16. Εφόςον ζνασ Διαγωνιηόμενοσ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ διλωςι του αναφζρει ρθτά όλεσ τισ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ
πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ
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εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν Οικονομικι
Ρροςφορά και τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Εφόςον οι Διαγωνιηόμενοι καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, με τα δεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά
αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ
ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΗΔΗΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ
λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ και
επιςυνάπτονται από τον Διαγωνιηόμενο ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι
και θ επιςφναψθ των προαναφερκειςϊν αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε
υποφάκελο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ Ρροςφοράσ, οι Διαγωνιηόμενοι τα
καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται κατωτζρω.
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille
β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 259 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία
φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν αποςτολι τθσ
προκιρυξθσ ςτθν Ε.Ε.Ε.Ε.).
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα αντίγραφα του Φφλλου τθσ Εφθμερίδασ τθσ
Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε
διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια.
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Διαγωνιηομζνου ςτθ διαδικαςία
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.
Το αργότερο πριν τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτον όρο 1.5 τθσ
παροφςασ, προςκομίηονται με ευκφνθ του Διαγωνιηομζνου ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ςε ζντυπθ μορφι και
ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να
προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι.
Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι:
α)

θ πρωτότυπθ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,

β)

αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
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γ)

ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και

δ)

τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι
προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961,
που κυρϊκθκε με τον ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με
Apostille ι προξενικι κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.
Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά και ςτοιχεία, κατατίκενται ςτο πρωτόκολλο τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μζχρι τισ
15:00, ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα, και ςυνοδεφονται από ζγγραφο του προςφζροντα, ςτο οποίο κα
αναφζρονται αναλυτικά τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά. Ο ςχετικόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν
ζνδειξθ «Επιμζρουσ Ζντυπα Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ - Τεχνικισ Ρροςφοράσ», κα πρζπει να φζρει
υποχρεωτικά τθν παρακάτω ετικζτα και να ςυνοδεφεται από διαβιβαςτικι επιςτολι εκτόσ φακζλου,
προκειμζνου να πρωτοκολλθκεί κατά τθν άφιξι του.
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ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΕΝΤΥΡΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Επωνυμία Διαγωνιηόμενου
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
(Κωδικόσ αναφοράσ:RFP - 427/22)

Ρροσ: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
Λεωφ. Μεςογείων 191-193
115 25 – Ακινα

Υπόψθ: ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
__________________________________________________________
<ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ>

Σθμειϊνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ οι οικονομικοί φορείσ φζρουν αποκλειςτικά τθν ευκφνθ τθσ ζγκαιρθσ
παραλαβισ του φακζλου «Επιμζρουσ Ζντυπα Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ - Τεχνικισ Ρροςφοράσ» από
τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μζχρι τθν προκεςμία που αναγράφεται παραπάνω. Εκπρόκεςμθ υποβολι του
φακζλου με τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία ςε ζντυπθ μορφι, ςφμφωνα με τα παραπάνω, ζχει ωσ
ςυνζπεια τον αποκλειςμό του Διαγωνιηομζνου, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που θ κακυςτζρθςθ
αποδίδεται ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ.
Οι εκπρόκεςμοι φάκελοι επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 310 του ν. 4412/2016.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να ηθτεί από τουσ Διαγωνιηομζνουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά
τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.

2.4.3. Ρεριεχόμενα Υπόφακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά»
Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» πρζπει να περιζχει:
α) Τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ κατά τα οριηόμενα ςτον όρο 2.2.3. τθσ παροφςασ.
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Επιςθμαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ θλεκτρονικά
ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και υποχρεοφνται να τθν υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο),
ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτον όρο 2.4.2. τθσ παροφςασ.
Η προςφορά Διαγωνιζομένου που παρζλειψε να προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ, από τα Ζγγραφα τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ, εγγφθςθ ςυμμετοχισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
β) To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79 του ν. 4412/2016.
Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016 για τθν κακιζρωςθ του
τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ (L 3) και παρζχεται
αποκλειςτικά ςε θλεκτρονικι μορφι.
Οι Διαγωνιηόμενοι προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ το
ΕΕΕΣ του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ
ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω
Διαγωνιηόμενοσπλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του όρου 2.2.4 τθσ παροφςασ,
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 2.2.5.
ζωσ 2.2.7. τθσ παροφςασ.
Η ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint,
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΗΔΗΣ, ι άλλθσ
ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ
δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML
που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
Το ςυμπλθρωμζνο ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςε
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
Ο Διαγωνιηόμενοσ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τον όρο 2.2.4. τθσ
παροφςασ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ
αξιοπιςτίασ του.
Το ΕΕΕΣ προςδιορίηει τθ δθμόςια αρχι ι το τρίτο μζροσ που είναι υπεφκυνο για τθν ζκδοςθ των
ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν και περιλαμβάνει επίςθμθ διλωςθ ότι ο Διαγωνιηόμενοσκα είναι ςε κζςθ,
εφόςον του ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςει τα εν λόγω δικαιολογθτικά.
Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ Διαγωνιηομζνουςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ
ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ τριετισ παραγραφι τθσ παρ. 10 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 ι θ
εφαρμογι τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που
προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ, ενϊ ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο προθγοφμενο εδάφιο για
τθν προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν.
Δεν ςυνιςτά ανακριβι διλωςθ, οφτε επιφζρει αποκλειςμό αρνθτικι διλωςθ Διαγωνιηομζνουςτο
ςχετικό ερϊτθμα του ΕΕΕΣ, εφόςον ςυντρζχουν οι περιςτάςεισ τθσ παρ. 2Α του άρκρου 73, περί λόγων
αποκλειςμοφ.
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Ο Διαγωνιηόμενοσδφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ. Η ςυνοδευτικι υπεφκυνθ
διλωςθ υπογράφεται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο περί υπογραφισ Ευρωπαϊκοφ
Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ.
Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ κακϊσ και τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι
του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων
αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παραπάνω νοείται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο
φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων, το ΕΕΕΣ
υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ
ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ)
κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ, κακϊσ και ο Κοινόσ Εκπρόςωποσ αυτισ.
Στθν περίπτωςθ που ο Διαγωνιηόμενοσ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων (δάνεια εμπειρία), ο
οικονομικόσ φορζασ που παρζχει τθ δάνεια εμπειρία υποβάλλει το ΕΕΕΣ.
Στθν περίπτωςθ που ο Διαγωνιηόμενοσ γνωρίηει ςτθν παροφςα φάςθ ότι κα ανακζςει τμιμα τθσ
ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, ο υπεργολάβοσ υποβάλλει το ΕΕΕΣ.
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του
ΕΕΕΣ και τθσ Ημερομθνίασ Υποβολισ Ρροςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία,
εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο Διαγωνιηόμενοσαποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται
απόφαςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
γ) Υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνεί με τουσ
όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Η υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται
από το νόμιμο εκπρόςωπό του οικονομικοφ φορζα και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ χωριςτά από κάκε
οικονομικό φορζα-μζλοσ τθσ.
Εφ’ όςον ο οικονομικόσ φορζασ επικαλείται πόρουσ τρίτων, ι υπεργολάβουσ καλείται να υποβάλλει
τθν ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ των τρίτων και των υπεργολάβων αντίςτοιχα που προτείνει.
δ) Υπεφκυνθ διλωςθ, περί τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων τθσ χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τθσ
τεχνικισ/επαγγελματικισ εμπειρίασ αντίςτοιχα.
ε) Τθν Τεχνικι προςφορά των Διαγωνιηομζνων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του όρου 2.4.3.1. κατωτζρω.

2.4.3.1. Ρεριεχόμενο Τεχνικισ Ρροςφοράσ
Η Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με ςυμπλιρωςθ τθσ αντίςτοιχθσ ειδικισ θλεκτρονικισ φόρμασ του
ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται
ψθφιακά και υποβάλλεται από τον Διαγωνιηόμενο. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ
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αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο
Διαγωνιηόμενοσ καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Επίςθσ, ο Διαγωνιηόμενοσ ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του επιςυνάπτει ςε ξεχωριςτό θλεκτρονικό αρχείο ςε
μορφι pdf τα παρακάτω ςτοιχεία, τα οποία κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον νόμιμο
εκπρόςωπό του. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ τεχνικι προςφορά κεωρείται ανυπόςτατθ.
Στθν Τεχνικι Ρροςφορά κα περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:
 Υπόφάκελοσ Α2.1: ΟΓΑΝΟΓΑΜΜΑ
Οι Διαγωνιηόμενοι κα υποβάλουν βιογραφικά ςθμειϊματα για τισ βαςικζσ κζςεισ του προςωπικοφ (19
άτομα) του Αναδόχου, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ (ωσ προσ τθν εκπαίδευςθ και τθν εμπειρία) του
όρου 2.8.3.2. και του παραρτιματοσ Δ του Τεφχουσ «Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ».
 Υποφάκελοσ Α2.2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο Υποφάκελοσ Α2.2 κα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
α) Τεχνικι Ζκκεςθ
Η Τεχνικι Ζκκεςθ κα περιλαμβάνει ςφντομθ περιγραφι των υπθρεςιϊν που πρόκειται να
παραςχεκοφν με τα βαςικά χαρακτθριςτικά αυτϊν (λειτουργία, ςυντιρθςθ, κακαριςμό, αςφάλεια,
διαχείριςθ αυτόματου ςυςτιματοσ ςυλλογισ κομίςτρου, εγκατάςταςθ και λειτουργία του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ του μετρό Θεςςαλονίκθσ κλπ).
β) Σχζδιο Υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου
Το Σχζδιο Υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου / Project Implementation Plan (PIP) κα περιγράφει
τθν προςζγγιςθ του Διαγωνιηόμενου για τθ διάκεςθ και διαχείριςθ προςωπικοφ, εγκαταςτάςεων και
εξοπλιςμοφ ειδικά για αυτό το ζργο, ϊςτε να απεικονίηεται θ ικανότθτα του Διαγωνιηόμενου
κατϋελάχιςτον ςτα ακόλουκα:
• Διάκεςθ και κινθτοποίθςθ ομάδασ Διεφκυνςθσ, ικανισ να επιτφχει τουσ ςτόχουσ του ςυμβατικοφ
αντικειμζνου.
• Διαχείριςθ των Υπθρεςιϊν του ζργου με κατάλλθλθ ςφνκεςθ/ςτελζχωςθ ομάδασ, ζγκαιρθ
κινθτοποίθςι τθσ ςε ςχζςθ με τον χρονικό προγραμματιςμό του ζργου και διαδικαςίεσ ςφνταξθσ και
υποβολισ των αναγκαίων εγγράφων, προκειμζνου να διευκολφνεται θ ομαλι ροι ελζγχου και
εγκρίςεϊσ τουσ από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και τρίτουσ.
• Συντονιςμό και ζλεγχο των υπεργολάβων, προμθκευτϊν, ςυμβοφλων και λοιπϊν ςυνεργατϊν του,
που παρζχουν ςτο ζργο διάφορεσ υπθρεςίεσ προμθκειϊν και τμθμάτων του αντικειμζνου, για τθ
διαςφάλιςθ αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ ςε όλθ τθ διάρκεια του ζργου.
• Συντονιςμό και αποτελεςματικι ςυνεργαςία των ομάδων Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ.
Επιςθμάνςεισ ςχετικζσ με τθν Τεχνικι Ρροςφορά:
• Η Τεχνικι Ρροςφορά των Διαγωνιηομζνων κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να είναι ςφμφωνθ με
τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν που περιλαμβάνονται ςτα Ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
Σφμβαςθσ.
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• Η αποδοχι τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ δεν ςυνεπάγεται αποδοχι όρων που αντιςτρατεφονται
απαιτιςεισ των Εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ.
• Σε κάκε περίπτωςθ οι απαιτιςεισ των Εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ
υπερτεροφν οποιαςδιποτε τεχνικισ προςφοράσ των Διαγωνιηομζνων, οι οποίοι δεςμεφονται να
εφαρμόςουν γενικϊσ τισ απαιτιςεισ των Εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ.

2.4.4. Ρεριεχόμενα Υποφακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»
Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» αποτελείται από τθν οικονομικι τεκμθρίωςθ και
τθν Οικονομικι Ρροςφορά και πρζπει να περιζχει τα ζγγραφα που περιγράφονται κατωτζρω, ςε μορφι
θλεκτρονικϊν αρχείων, αρχειοκετθμζνα ςε τζςςερισ (4) ξεχωριςτοφσ Υποφακζλουσ.
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων τα ζγγραφα πρζπει να κατατεκοφν από κοινοφ
εκ μζρουσ τθσ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων και κα πρζπει να υπογράφονται από τουσ
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων ι από τον Κοινό
Εκπρόςωπο (εφόςον ζχει διοριςτεί τζτοιοσ).
Οι τζςςερισ (4) ξεχωριςτοί Υποφάκελοι, περιγράφονται ωσ εξισ:
1. Ο Υποφάκελοσ Β1 περιλαμβάνει τθν Ρεριγραφι τθσ Χρθματοδότθςθσ ςφμφωνα με τον όρο
2.4.4.1. κατωτζρω.
2. Ο Υποφάκελοσ Β2 περιλαμβάνει το Χρθματοοικονομικό Μοντζλο ςφμφωνα με τον όρο 2.4.4.2.
κατωτζρω.
3. Ο Υποφάκελοσ Β3 περιλαμβάνει το Επιχειρθματικό Σχζδιο ςφμφωνα με τον όρο 2.4.4.3.
κατωτζρω.
4. Ο Υποφάκελοσ Β4 περιλαμβάνει τθν Οικονομικι Ρροςφορά ςφμφωνα με τον όρο 2.4.4.4.
κατωτζρω.
2.4.4.1. Υποφάκελοσ Β1 - Ρεριγραφι τθσ Χρθματοδότθςθσ
Η περιγραφι τθσ χρθματοδότθςθσ γίνεται ςφμφωνα με τα υπόδειγματα Β1.1 «Επιςτολι Ρεριγραφισ
Χρθματοδότθςθσ», B1.2 «Δζςμευςθ Επζνδυςθσ – Υπόδειγμα Επιςτολισ Δζςμευςθσ Επενδυτικϊν
Κεφαλαίων» και Β1.3 «Επιςτολι Δζςμευςθσ Τράπεηασ» του παραρτιματοσ V τθσ παροφςασ και
περιλαμβάνει τθ μζκοδο και τισ πθγζσ από τισ οποίεσ ο Διαγωνιηόμενοσ κα χρθματοδοτιςει/ αντλιςει
κεφάλαια για τισ απαιτιςεισ των λειτουργικϊν εξόδων του μετρό κατά τθ διάρκεια τθσ
Ρροπαραςκευαςτικισ Ρεριόδου λειτουργίασ, τισ απαιτιςεισ των κεφαλαιακϊν δαπανϊν, τα άμεςα ζργα
(εάν εφαρμόηεται), τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και τα κόςτθ, κακϊσ και για τθ χρθματοδότθςθ υλοποίθςθσ
τθσ Σφμβαςθσ.
Σθμειϊνεται, ότι ςτο βακμό που θ ζκταςθ τθσ χρθματοδότθςθσ και/ι άντλθςθσ κεφαλαίων για τθν
Οικονομικι Ρροςφορά:
i)

πθγάηει από Δεςμευτικι Επζνδυςθ, θ περιγραφι τθσ χρθματοδότθςθσ πρζπει να ςυνοδεφεται από
Επιςτολι, ςφμφωνα με το υπόδειγμα B1.2 του παραρτιματοσ V τθσ παροφςασ,

ii)

προζρχεται από δανειακζσ πθγζσ, θ περιγραφι χρθματοδότθςθσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από
Επιςτολι Δζςμευςθσ Τράπεηασ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα B1.3 του παραρτιματοσ V τθσ
παροφςασ.

Οι Διαγωνιηόμενοι απαιτείται να διακζτουν χρθματοδότθςθ που να πθγάηει υποχρεωτικά από
Δεςμευτικι Επζνδυςθ και θ οποία κα πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό ίςο ι μεγαλφτερο των πζντε
εκατομμυρίων Ευρϊ (5.000.000 €), από το οποίο το 30% τουλάχιςτον πρζπει να είναι μετοχικό
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κεφάλαιο (δθλαδι καταβεβλθκζντα ίδια κεφάλαια). Οποιεςδιποτε περαιτζρω προβλζψεισ
ςχετικά με τθ Δεςμευτικι Επζνδυςθ, περιλαμβάνονται ςτα λοιπά Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ και
πρζπει να λθφκοφν υπόψθ.
Οι Διαγωνιηόμενοι δεν κα ςυνάψουν οποιαδιποτε ςυμφωνία, ςε αποκλειςτικι βάςθ, με οποιονδιποτε
χρθματοδότθ, με τθν οποία ο εν λόγω χρθματοδότθσ να απαγορεφεται εμποδίηεται ι με οποιονδιποτε
τρόπο να περιορίηεται να ςυνάψει ςυμφωνία ι να ςυμμετάςχει ςε ςυηθτιςεισ ι διαπραγματεφςεισ ι με
οποιονδιποτε τρόπο να επικοινωνιςει με άλλον Διαγωνιηόμενο ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ τθσ
Συναλλαγισ και τθν ζκδοςθ τυχόν ςχετικϊν εγγυθτικϊν επιςτολϊν. Επίςθσ οι Διαγωνιηομενοι κα
δεςμεφονται ότι οφτε κυγατρικι τουσ εταιρεία ι αντιπρόςωπόσ τουσ δεν κα ςυνάψουν ςυμφωνίεσ με το
ανωτζρω περιεχόμενο με οποιονδιποτε χρθματοδότθ.
2.4.4.2. Υποφάκελοσ Β2 - Χρθματοοικονομικό Μοντζλο
Οι Διαγωνιηόμενοι καλοφνται να επεξεργαςτοφν θλεκτρονικά, χρθματοοικονομικζσ προβλζψεισ με τθ
μορφι ενόσ λεπτομεροφσ χρθματοοικονομικοφ μοντζλου που καλφπτει ολόκλθρθ τθ διάρκεια τθσ
Σφμβαςθσ.
Το Χρθματοοικονομικό Μοντζλο ςυντάςςεται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, ςφμφωνα με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ
του κλάδου (όπωσ ενδεικτικά παρατίκενται κατωτζρω). Θα περιλαμβάνει επίςθσ μία ςελίδα ςφνοψθσ των
αποτελεςμάτων (θ «Σφνοψθ») ςτθν αγγλικι και τθν ελλθνικι γλϊςςα, ςφμφωνα με τθν ενότθτα «Φφλλα
εξόδου / αποτελεςμάτων», παράγραφοσ / κουκκίδα 1).
Το υπόδειγμα Σφνοψθσ προβλζπεται ςε μορφι Microsoft Excel, ςτο παράρτθμα V, ωσ ςυμπλιρωμα αυτισ
τθσ Διακιρυξθσ. Η χριςθ του υποδείγματοσ είναι υποχρεωτικι και πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται ςτο
Χρθματοοικονομικό Μοντζλο και να ςυνδζεται με αυτό.
Το Χρθματοοικονομικό Μοντζλο πρζπει να είναι πλιρωσ λειτουργικό και επεξεργάςιμο, κακϊσ και
δομθμζνο κατά τρόπο που να επιτρζπει ευχερι ανάγνωςθ από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
Το Χρθματοοικονομικό Μοντζλο ςυνοδεφεται από λεπτομερζσ εγχειρίδιο, που περιλαμβάνει οδθγίεσ
λειτουργίασ, κακϊσ και τισ παραδοχζσ και τα δεδομζνα που χρθςιμοποιοφνται (το «Εγχειρίδιο»), το οποίο:
 ςυνοψίηει τθ διαδικαςία μεταφόρτωςθσ / ανοίγματοσ του αρχείου Χρθματοοικονομικοφ
Μοντζλου, κακϊσ και τυχόν απαιτιςεισ για τθν ενεργοποίθςθ πρόςκετων ι άλλων αςυνικιςτων
διαδικαςιϊν, προκειμζνου να εκτελεςτεί το μοντζλο ςωςτά και αποτελεςματικά,
 παρζχει λεπτομερείσ οδθγίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ αποτελεςμάτων, (για
παράδειγμα, πϊσ μποροφν να εκτελεςτοφν οριςμζνοι κϊδικεσ VBA, εάν ζχει χρθςιμοποιθκεί θ
κωδικοποίθςθ τθσ Visual Basic, κτλ.),
 ςυμπεριλαμβάνει και εξθγεί κάκε παραδοχι που υιοκετικθκε και επί τθσ οποίασ παρζχονται οι
χρθματοοικονομικζσ προβλζψεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των λογιςτικϊν και φορολογικϊν
παραδοχϊν (π.χ. μζκοδοσ απόςβεςθσ),
 παρζχει τα απαραίτθτα βιματα που πρζπει να λθφκοφν για τθ λειτουργία των ενςωματωμζνων
ευαιςκθςιϊν.
Το Χρθματοοικονομικό Μοντζλο μαηί με το Εγχειρίδιο υποβάλλονται αποκθκευμζνα ςε μθ
επανεγγράψιμθ θλεκτρονικι ςυςκευι αποκικευςθσ (π.χ. CD, DVD).
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν ειςαγωγι πρόςκετων μθχανιςμϊν υπολογιςμϊν ςτο Χρθματοοικονομικό Μοντζλο, οι οποίοι κα ειςαχκοφν με ευκφνθ και δαπάνθ των
Διαγωνιηόμενων.
Η απαιτοφμενθ βαςικι δομι για το Χρθματοοικονομικό Μοντζλο είναι θ εξισ:
 Ρρζπει να παραχκεί ςε Microsoft Excel 2013 ι ςε πιο πρόςφατεσ εκδόςεισ.
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Ρρζπει να ςυμμορφϊνεται με τθν εφαρμοςτζα ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία και με τισ
λογιςτικζσ αρχζσ τθσ Ελλάδασ και/ι με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ
(«IFRS»).
Ρρζπει να λαμβάνει υπόψθ και να αποτυπϊνει όλα τα τζλθ και αμοιβζσ που είναι καταβλθτζα
κατά τθ Σφμβαςθ εφόςον προβλζπονται ςτισ οικείεσ διατάξεισ.
Ρρζπει να ςυμμορφϊνεται με τθν παροφςα Διακιρυξθ.
Πλα τα ςτοιχεία ειςόδου / «hardcoded» κελιά ειςόδου πρζπει να ζχουν τα κελιά τουσ
επιςθμαςμζνα με κίτρινο χρϊμα ι άλλο χρϊμα που κα επιλεγεί.
Ρρζπει να χρθςιμοποιεί χειροκίνθτα ειςαγόμενουσ αρικμοφσ / ςτακερζσ μόνο όςον αφορά τα
ςτοιχεία ειςόδου.
Ρρζπει να περιλαμβάνει τουσ υπολογιςμοφσ / τφπουσ κι όχι απλϊσ να παρουςιάηει τα ςτοιχεία
εξόδου/αποτελζςματα (π.χ. να αντικατοπτρίηει τουσ κφριουσ ςυντελεςτζσ και να παρουςιάηει
ευκρινϊσ το λειτουργικό κόςτοσ, τον τρόπο υπολογιςμοφ των εξόδων και εςόδων ανά κάκε
ςχετικό οδθγό, τον τρόπο υπολογιςμοφ των λειτουργικϊν εξόδων του Μετρό κατά τθ διάρκεια τθσ
Ρροπαραςκευαςτικισ Ρεριόδου λειτουργίασ και τθσ περιόδου λειτουργίασ / ςυντιρθςθσ ανά
τουλάχιςτον τρεισ (3) κφριεσ κατθγορίεσ ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ και ανά πζντε (5) κφριεσ
κατθγορίεσ αντίςτοιχα ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ, και όχι ςωρευτικά, και τον τρόπο υπολογιςμοφ
των κεφαλαιουχικϊν δαπανϊν ανά τουλάχιςτον δυο (2) κφριεσ κατθγορίεσ, και όχι ςωρευτικά
κ.λπ.).
Ραραδείγματα για τον υπολογιςμό των λειτουργικϊν εξόδων κατά τθ διάρκεια τθσ
Ρροπαραςκευαςτικισ Ρεριόδου αποτελοφν τα κάτωκι:
 Δαπάνεσ προςωπικοφ,
 Επαγγελματικζσ υπθρεςίεσ,
 Ζξοδα προσ τρίτουσ (υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ, κλπ.)
 Λοιπά ζξοδα
Αντίςτοιχα, παραδείγματα για τον υπολογιςμό των λειτουργικϊν εξόδων κατά τθ διάρκεια τθσ
περίοδο λειτουργίασ / ςυντιρθςθσ αποτελοφν τα ακόλουκα:
 Δαπάνεσ προςωπικοφ,
 Ζξοδα θλεκτρικισ ενζργειασ,
 Ζξοδα προσ τρίτουσ,
 Ζξοδα αςφαλείασ / φφλαξθσ,
 Ζξοδα κακαριότθασ,
 Δαπάνεσ ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων / κυλιόμενων κλιμάκων,
 Συντιρθςθ και Διαχείριςθ Κομίςτρων
 Ρεριοριςμζνεσ αρχικζσ Κεφαλαιουχικζσ Δαπάνεσ
 Λοιπά ζξοδα
Τζλοσ, ςχετικά με τον υπολογιςμό των κεφαλαιουχικϊν δαπανϊν κατά τθ διάρκεια τθσ
Ρροπαραςκευαςτικισ Ρεριόδου, παραδείγματα αποτελοφν τα παρακάτω:
 Ζξοδα Συςτιματοσ «ERP» / IT
 Αγορζσ άλλων πάγιων ςτοιχείων
Ρρζπει να περιλαμβάνει και τισ πλθρωμζσ διακεςιμότθτασ ανά κατθγορία. Οι πλθρωμζσ
διακεςιμότθτασ κα πρζπει ταυτίηονται με αυτζσ που περιλαμβάνονται ςτθν Οικονομικι
Σελίδα 48

22PROC011180910 2022-09-02

Δηεζλής Αλοηθηός Δηαγφληζκός γηα ηε ζύλαυε
Σύκβαζες ΣΔΙΤ γηα ηε ιεηηοσργία θαη ζσληήρεζε ηοσ
δηθηύοσ ηοσ Μεηρό Θεζζαιολίθες

RFP - 427/22
A.Σ.: 164503

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ρροςφορά. Ο υπολογιςμόσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ςε φφλλο εργαςίασ ςε μορφι Microsoft
Excel, ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Β2 του παραρτιματοσ V κα πρζπει επίςθσ να ςυμπεριλθφκεί
ςτο Χρθματοοικονομικό Μοντζλο.
 Ρρζπει να είναι απαλλαγμζνο από ςφάλματα κυκλικισ αναφοράσ («free of circular references»).
 Οι χρθματοοικονομικζσ προβλζψεισ του πρζπει να αποτυπϊνονται ςε χιλιάδεσ ευρϊ (€), με δφο
δεκαδικά ψθφία, εκτόσ από όπου αναφζρονται ποςοςτά και δείκτεσ, και εκτόσ εάν ορίηεται
διαφορετικά ςτα ςχετικά υποδείγματα.
 Δεν πρζπει να κρφβονται φφλλα ι κελιά ι να προςτατεφονται με κωδικό πρόςβαςθσ.
 Η θμερομθνία ζναρξθσ του πρζπει να είναι θ 1θ Ιανουαρίου 2023 (ενδεικτικι θμερομθνία για
τουσ ςκοποφσ τθσ Διακιρυξθσ). Το Χρθματοοικονομικό Μοντζλο πρζπει να είναι αρκετά ευζλικτο,
ϊςτε να μπορεί να ςυμπεριλάβει άλλεσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του
ενδεχομζνου, το πρϊτο ζτοσ τθσ Σφμβαςθσ να μθν είναι πλιρεσ θμερολογιακό ζτοσ). Αν θ ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΟ Α.Ε. το κρίνει απαραίτθτο, κα ενθμερϊςει τουσ Διαγωνιηόμενουσ για διαφορετικι
θμερομθνία, θ οποία κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ωσ θμερομθνία ζναρξθσ του
Χρθματοοικονομικοφ Μοντζλου για τουσ ςκοποφσ τθσ Διακιρυξθσ, πριν από τθν Ημερομθνία
Υποβολισ των Ρροςφορϊν. Οι Διαγωνιηόμενοι ρθτά και ανεπιφφλακτα δζχονται ότι ςε περίπτωςθ
που θ πραγματικι θμερομθνία ζναρξθσ τθσ Σφμβαςθσ διαφζρει από τθν θμερομθνία ζναρξθσ του
Χρθματοοικονομικοφ Μοντζλου, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δεν κα ευκφνεται κακ’ οιονδιποτε τρόπο
ζναντι των Διαγωνιηομζνων, οι οποίοι δεν κα προβάλουν καμία απαίτθςθ οποιουδιποτε είδουσ,
ενϊ οι Ρροςφορζσ κα ςυνεχίςουν να τουσ δεςμεφουν.
 Ππου εφαρμόηεται πλθκωριςμόσ, για τουσ ςκοποφσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, κα πρζπει να
ανζρχεται ςε 2% ετθςίωσ για ολόκλθρθ τθν περίοδο διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ.
Κατ’ ελάχιςτον, τα ακόλουκα φφλλα ειςόδου και εξόδου/αποτελεςμάτων πρζπει να περιλαμβάνονται
ςτο Χρθματοοικονομικό Μοντζλο.
Φφλλα ειςόδου
 παραδοχζσ βάςει χρόνου και μθ (π.χ. κόςτοσ χρθματοδότθςθσ)
 πεδία ειςαγωγισ ςτοιχείων ειςόδου πλθκωριςμοφ ανά ζτοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου
τθσ Σφμβαςθσ (ςθμειϊνεται, ότι για τουσ ςκοποφσ τθσ Διακιρυξθσ, κα χρθςιμοποιθκεί δείκτθσ
πλθκωριςμοφ 2% ανά ζτοσ)
 φορολογικζσ και λογιςτικζσ παραδοχζσ (εταιρικόσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ, ςυντελεςτζσ ΦΡΑ
για διαφορετικό είδοσ κόςτουσ και εςόδων, περίοδοσ μεταφοράσ ηθμιϊν ςτισ επόμενεσ χριςεισ,
ςυντελεςτζσ φορολογικισ απόςβεςθσ (ςφμφωνα με τισ φορολογικζσ αρχζσ ςτθν Ελλάδα) για
διάφορα είδθ κεφαλαιουχικϊν δαπανϊν κ.λπ.) παραδοχζσ κόςτουσ κεφαλαίου,
ςυμπεριλαμβανομζνου κόςτουσ υποδομϊν (εάν εφαρμόηεται) και κόςτουσ εξοπλιςμοφ, που
πρζπει να παραπζμπουν ςε χρονοδιαγράμματα/επίπεδα τιμολόγθςθσ
 ζξοδα Ρροπαραςκευαςτικισ περιόδου
 αρχικζσ κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ (για παράδειγμα ΙΤ/ERP, «re-railing» εξοπλιςμόσ, κτλ.)
 κόςτοσ προςωπικοφ
 κόςτοσ κακαριότθτασ
 κόςτοσ ενζργειασ
 κόςτοσ επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν
 κόςτοσ αςφάλιςθσ
 ζξοδα φφλαξθσ
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κόςτοσ ανταλλακτικϊν
κόςτοσ ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων / κυλιόμενων κλιμάκων
κόςτοσ προσ τρίτουσ φορείσ (υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ κλπ.)
λοιπά ζξοδα
άλλα λειτουργικά ζξοδα
τακτικι ςυντιρθςθ
βαριά ςυντιρθςθ (κφκλοι αντικατάςταςθσ εξοπλιςμοφ, εγκαταςτάςεων)
διοικθτικά κόςτθ του Ιδιωτικοφ Φορζα Σφμπραξθσ (ΙΦΣ)
κόςτοσ ζκδοςθσ και διατιρθςθσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ και οποιωνδιποτε
άλλων εγγυθτικϊν επιςτολϊν και οικονομικϊν υποχρεϊςεων από τθ Σφμβαςθ
παραδοχζσ χρθματοδότθςθσ από τυχόν δάνεια (ςε ςυμμόρφωςθ με τα υπόλοιπα υποβαλλόμενα
ωσ τμιμα τθσ Διακιρυξθσ ζγγραφα) ςυμπεριλαμβανομζνων προγράμματοσ εκταμιεφςεων,
περιόδων χάριτοσ, πρόγραμμα αποπλθρωμισ, βαςικϊν επιτοκίων και περικωρίων, προμικειεσ
διοργάνωςθσ δανείων, προμικειεσ αδράνειασ («commitment fees»), προμικειεσ διαχείριςθσ
(«agency fees»), εάν υπάρχουν
πλθρωμζσ διακεςιμότθτασ (ςφμφωνα με τουσ τρόπουσ και μθχανιςμοφσ πλθρωμϊν που ορίςτθκαν
ςτθν Σφμβαςθ)
απαιτιςεισ για τθν επιςτροφι του περιουςιακοφ ςτοιχείου
άλλα ςτοιχεία ειςόδου.
κάκε άλλθ πρόβλεψθ κόςτουσ που αποτυπϊνεται ςτθ Σφμβαςθ τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ
Ρροπαραςκευαςτικισ Ρεριόδου όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου λειτουργίασ/ςυντιρθςθσ.

Φφλλα εξόδου/αποτελεςμάτων:
 Συνοπτικό φφλλο εξόδου (θ «Σφνοψθ») ςτθν αγγλικι και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, που
περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ςτοιχεία που αναφζρονται παρακάτω. Το υπόδειγμα Σφνοψθσ ζχει
παραςχεκεί ωσ ςυμπλιρωμα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ςε μορφι Microsoft Excel. Το υπόδειγμα
είναι υποχρεωτικό να χρθςιμοποιθκεί από τουσ Διαγωνιηόμενουσ και κα ειςαχκεί ςτο
Χρθματοοικονομικό Μοντζλο ωσ ξεχωριςτό φφλλο εργαςίασ.
Η Σφνοψθ περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξισ ςτοιχεία:
o εςωτερικοί βακμοί απόδοςθσ ("IRR")
o δείκτεσ κάλυψθσ δανειακϊν υποχρεϊςεων και άλλοι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ
κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ
o πθγζσ και χριςεισ χρθματοδότθςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνου και των Ρλθρωμϊν Διακεςιμότθτασ, κακϊσ και πθγζσ και χριςεισ
χρθματοδότθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ Ρροπαραςκευαςτικισ Ρεριόδου Λειτουργίασ τθσ
Σφμβαςθσ και/ι όπωσ υποδεικνφεται ςε κάκε αντίςτοιχο (εφόςον εφαρμόηεται)
ςυμπλιρωμα τθσ Διακιρυξθσ (για κακζνα «Ρίνακασ Ρθγϊν και Χριςεων» και όλα μαηί
«Ρίνακεσ Ρθγϊν και Χριςεων»)
o περιοχι ελζγχου του μοντζλου, που να δείχνει ότι όλοι οι ζλεγχοι ζχουν πραγματοποιθκεί
και ότι δεν υπάρχουν λάκθ
 Κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν /κατανομι πλθρωμϊν (υπολογιηόμενθ με τθν άμεςθ μζκοδο, που να
αντικατοπτρίηει ταμειακζσ ειςπράξεισ και ταμειακζσ πλθρωμζσ). Η κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν δεν
πρζπει να καταρτιςκεί με τθν ζμμεςθ μζκοδο. Ρροσ αποφυγι αμφιβολιϊν, θ κατάςταςθ
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ταμειακϊν ροϊν δεν πρζπει να ξεκινά από το λογαριαςμό αποτελεςμάτων χριςθσ και να
πραγματοποιεί αναπροςαρμογζσ για μθ ταμειακζσ δαπάνεσ όπωσ, αποςβζςεισ ενςϊματων και
άυλων παγίων, προβλζψεισ και άλλεσ μθ ταμειακζσ δαπάνεσ. Η κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν
πρζπει να παρουςιάηει άμεςεσ ταμειακζσ ειςπράξεισ και πλθρωμζσ (ςε εξαμθνιαία και ετιςια
βάςθ)
Λογαριαςμό αποτελεςμάτων χριςθσ (ςε εξαμθνιαία και ετιςια βάςθ), περιλαμβανομζνου
υπολογιςμϊν κερδϊν προ τόκων, φόρων και αποςβζςεων («EBITDA») και περικωρίου EBITDA
Ιςολογιςμό (ςε εξαμθνιαία και ετιςια βάςθ)
Τον υπολογιςμό τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ςε φφλλο εργαςίασ ςε μορφι Microsoft Excel,
ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Β2 του παραρτιματοσ V τθσ παροφςασ.

Ευαιςκθςίεσ:
 Ενςωματωμζνεσ ευαιςκθςίεσ ςε βαςικζσ παραμζτρουσ, π.χ. αυξιςεισ / μειϊςεισ πλθρωμϊν
διακεςιμότθτασ / εςόδων, αυξιςεισ / μειϊςεισ κόςτουσ, εξόδων Ρροπαραςκευαςτικισ περιόδου,
κατθγοριϊν κεφαλαιουχικϊν δαπανϊν, ευαιςκθςίεσ ςτα ποςοςτά πλθκωριςμοφ.
O Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με
δικά του ζξοδα, να διενεργιςει ανεξάρτθτθ επιςκόπθςθ του Χρθματοοικονομικοφ Μοντζλου, ςφμφωνα με
τθν παρ. Β.5 του όρου 2.2.9.2 και τον όρο 3.2.
2.4.4.3. Υποφάκελοσ Β3 - Επιχειρθματικό Σχζδιο
Ο Διαγωνιηόμενοσ οφείλει να υποβάλει ςτον Υποφάκελο Β3 ζγγραφο που προκειμζνου να είναι
αποδεκτό, κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα κάτωκι ςτοιχεία .
 Ρεριγραφι του ζργου
 Ρεριγραφι τθσ Ρροπαραςκευαςτικισ Ρεριόδου
 Ρεριγραφι του ςχεδίου λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, ςε ςχζςθ με τθν εκτιμϊμενθ
χωρθτικότθτα του μετρό, τον όγκο κυκλοφορίασ, τα πικανά ζςοδα από τρίτουσ, τα λειτουργικά
κόςτθ, τα κόςτθ ςυντιρθςθσ με επεξιγθςθ κατά χριςθ και μζγεκοσ.
 Ρεριγραφι των προτεινόμενων υπθρεςιϊν
 Συνοπτικι παρουςίαςθ τθσ ςτρατθγικισ πρόςλθψθσ, απαςχόλθςθσ, κατάρτιςθσ και
διατιρθςθσ των εργαηομζνων
 Ρεριγραφι του διαχειριςτι του μετρό και τθσ ομάδασ διοίκθςθσ
 Θεϊρθςθ ηθτθμάτων βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, κοινωνικοφ και περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ.
 Το Επιχειρθματικό Σχζδιο και το Χρθματοοικονομικό Μοντζλο πρζπει να είναι εναρμονιςμζνα.
Tο Επιχειρθματικό Σχζδιο και το Χρθματοοικονομικό Μοντζλο που κα υποβλθκοφν από κάκε
Διαγωνιηόμενο είναι δεςμευτικά ωσ προσ αυτόν, υπό τθν ζννοια ότι ο τελευταίοσ οφείλει να
ςυμμορφϊνεται (κατ' ελάχιςτον) με τισ προβλζψεισ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων οιωνδιποτε
λειτουργικϊν αναγκϊν και αναγκϊν ςυντιρθςθσ, προβλεπόμενων αποκτιςεων εξοπλιςμοφ, υποδομϊν,
βαρείασ ςυντιρθςθσ και άλλων. Επιςθμαίνεται ότι θ Σφμβαςθ μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεισ ςχετικά
με τθν επικαιροποίθςθ του Χρθματοοικονομικοφ Μοντζλου και τθ διαδικαςία ζγκριςθσ των
επικαιροποιιςεων. Σε περίπτωςθ που εγκρικεί μια επικαιροποίθςθ, οι όροι τθσ επικαιροποίθςθσ κα είναι
δεςμευτικοί.
Το Επιχειρθματικό Σχζδιο αξιολογείται ωσ επιτυχθμζνο ι αποτυχθμζνο (“pass/fail”).
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2.4.4.4. Υποφάκελοσ Β4 - Οικονομικι Ρροςφορά
Η Οικονομικι Ρροςφορά που κα υποβάλει ο Διαγωνιηόμενοσ ςτον Υποφάκελο Β4, πρζπει να περιζχει:
2.4.4.4.1.

Τθν οικονομικι προςφορά του ςυςτιματοσ, θ οποία ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντάσ το ποςό
τθσ ςυνολικισ προςφοράσ ςε όρουσ παροφςασ αξίασ, προ ΦΡΑ όπωσ προκφπτει από το
«Ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ» τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ςτθν ειδικι θλεκτρονικι
φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε
μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του
παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο Ρροςφζρων καλείται να
παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.

2.4.4.4.2.

To «Ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ» τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. (Διλωςθ και Ζντυπο
Οικονομικισ Ρροςφοράσ) ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Β2 του παραρτιματοσ V τθσ παροφςασ,
ςυμπλθρωμζνο, ςε ξεχωριςτό θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι pdf, το οποίο κα πρζπει να είναι
ψθφιακά υπογεγραμμζνο από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),
ι το νόμιμο εκπρόςωπο ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου / Ζνωςθσ προςϊπων ι
οικονομικϊν φορζων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ οικονομικι προςφορά κεωρείται ανυπόςτατθ
και ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται.
Στο Ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Διαγωνιηομζνου αναγράφεται ευκρινϊσ, χωρίσ
επιςθμάνςεισ αλλαγϊν οποιουδιποτε είδουσ, προχποκζςεισ κλπ., ολογράφωσ και
αρικμθτικά, το ποςό που αφορά τθν Ετιςια Ενιαία Χρζωςθ του Ρρϊτου Δωδεκαμινου τθσ
Ρεριόδου Εμπορικισ Λειτουργίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν τεφχοσ,
εκπεφραςμζνο ςε Ευρϊ, χωρίσ δεκαδικά. Σε περίπτωςθ τυχόν διαφορϊν μεταξφ ολόγραφθσ
και αρικμθτικισ αναφοράσ, υπεριςχφει θ ολόγραφθ.
Το προαναφερόμενο ποςό που αφορά τθν Ετιςια Ενιαία Χρζωςθ του Ρρϊτου Δωδεκαμινου
τθσ Ρεριόδου Εμπορικισ Λειτουργίασ είναι ςε πραγματικζσ τιμζσ (πριν τθν αναπροςαρμογι
πλθκωριςμοφ), και περιλαμβάνει το αναπροςαρμοςτζο και το μθ αναπροςαρμοςτζο ποςό
τθσ ετιςιασ ενιαίασ χρζωςθσ. Ραρακαλείςτε να ακολουκιςετε τισ οδθγίεσ που
περιλαμβανονται ςτο Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ ςχετικά με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ
Οικονομικισ Ρροςφοράσ.
Οι Διαγωνιηόμενοι οφείλουν να ςυμπλθρϊςουν τόςο τθν οικονομικι προςφορά ςτο ςφςτθμα
ΕΣΗΔΗΣ όςο και το ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ςφμφωνα με
όςα ορίηονται ςτον παρόντα όρο.

2.4.4.4.3.

Τον υπολογιςμό τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ςε φφλλο εργαςίασ ςε μορφι Microsoft Excel,
ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Β2 του παραρτιματοσ V τθσ παροφςασ.
Η Οικονομικι Ρροςφορά ωσ ζντυπο και θ Οικονομικι Ρροςφορά ωσ φφλλο εργαςίασ
πρζπει να είναι ταυτόςθμεσ επί ποινι αποκλειςμοφ.

Επιςθμαίνεται ότι:
α)

Οι οικονομικζσ προςφορζσ που κα δοκοφν δεν κα υπερβαίνουν το αντίςτοιχο ποςό του
προχπολογιςμοφ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., επί ποινι αποκλειςμοφ.

β)

Σε περίπτωςθ υπάρξεωσ αναντιςτοιχίασ μεταξφ ολόγραφθσ και αρικμθτικισ αναγραφισ τιμισ
ςτο Ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθ διόρκωςθ
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βάςει τθσ ολόγραφθσ αναγραφισ τθσ τιμισ και χρθςιμοποιεί για τθν κατάταξθ των προςφορϊν
τθ διορκωμζνθ πλζον προςφορά του οικονομικοφ φορζα.
γ)

Αν παρουςιαςτοφν ελλείψεισ ςτθν αναγραφι των ςτοιχείων τθσ οικονομικισ προςφοράσ (πλθν
εκείνων που επιφζρουν αποκλειςμό) ι λογιςτικά ςφάλματα ςτα ακροίςματα, τα γινόμενα ι τθ
ςτρογγυλοποίθςθ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διορκϊνει τα ςφάλματα και αναγράφει τθν ορκι
οικονομικι προςφορά.

δ)

Οποιαδιποτε διόρκωςθ, διαγραφι, παραπομπι ι γενικά αλλοίωςθ του κειμζνου του Εντφπου
τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ι και διατφπωςθ ςχολίων ι αιρζςεων ι όρων ςε αυτό, κα
κεωρθκοφν ωσ επιφυλάξεισ επί των όρων του Διαγωνιςμοφ και κα οδθγιςουν ςτθν απόρριψθ
τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Διαγωνιηομζνου που τισ διατυπϊνει.

Δεν περιλαμβάνεται ςτα προςφερόμενα ποςά ο Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ βαρφνει τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
Τα προςφερόμενα ποςά κα εκφράηονται ςε ΕΥΩ.
Η Οικονομικι Ρροςφορά είναι δεςμευτικι και ανεπιφφλακτθ και αποτελεί μζροσ τθσ Εγγράφων τθσ
Σφμβαςθσ.
Η Οικονομικι Ρροςφορά που περιζχει οποιοδιποτε όρο, αίρεςθ ι επιφφλαξθ ζχει ωσ ςυνζπεια τον
αποκλειςμό του Διαγωνιηόμενου που τθν υπζβαλε.
2.4.5. Χρόνοσ ιςχφοσ των Ρροςφορϊν
Οι Διαγωνιηόμενοι δεςμεφονται από τθν προςφορά τουσ για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ Ημερομθνίασ Υποβολισ των Ρροςφορϊν.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα Ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.
Η παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να
λαμβάνει χϊρα κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν παραπάνω αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ
Ρροςφοράσ με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 302 παρ. 1α του ν. 4412/16. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ
ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΟ Α.Ε. κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το
δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν
είτε να παρατείνουν τθν Ρροςφορά τουσ και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν
πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράστουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ
θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των Ρροςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ Ρροςφοράσ, θ
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ.
2.4.6. Λόγοι απόρριψθσ Ρροςφορϊν
H ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, Ρροςφορά:
α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ ι δεν
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και
ςυγκεκριμζνα ςτουσ όρουσ 2.4.1. (Γενικοί όροι υποβολισ Ρροςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
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υποβολισ Ρροςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου Οικονομικισ Ρροςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ Οικονομικϊν
Ρροςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ Ρροςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν) και 3.2.
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν Ρροςωρινοφ Αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ, διόρκωςθ, αποςαφινιςθ ι διευκρίνιςθ ι, εφόςον επιδζχονται τισ ανωτζρω ενζργειεσ, δεν
ζχουν αποκαταςτακεί από τον Διαγωνιηόμενο, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με το
άρκρο 310 του ν. 4412/2016 και τον όρο 3.1.2. τθσ παροφςασ,
γ) για τθν οποία ο Διαγωνιηόμενοσ δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςφμφωνα με
το άρκρο 310 του ν. 4412/2016 και τον όρο 3.1.2. τθσ παροφςασ,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν Διαγωνιηόμενο που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ Ρροςφορζσ,
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) για τθν οποία ο Διαγωνιηόμενοσ δεν παρζχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από
τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι
ι το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι
ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ και τθν προμικεια, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 313 του ν.4412/2016,
κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 253 του ν.4412/2016,
ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Σφμβαςθσ,
ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα Ζγγραφα τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον Διαγωνιηόμενο με τθν
υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 310 και
103 του ν. 4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον Ρροςωρινό
Ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του όρου 2.2.4. τθσ παροφςασ ι θ
πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ 2.2.5., 2.2.6. και 2.2.7. περί κριτθρίων επιλογισ,
ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, διαπιςτωκεί ότι
τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά ι
ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν
Με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ορίηεται θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία κα είναι
υπεφκυνθ να εξετάηει και να γνωμοδοτεί για όλα τα ςτάδια του Διαγωνιςμοφ, από τθν αποςφράγιςθ των
Ρροςφορϊν ζωσ τθ γνωμοδότθςθ για τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ και
γενικότερα να αξιολογεί και γνωμοδοτεί για κάκε κζμα που κα ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
ζωσ τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων επί
κεμάτων που κα ανακφψουν κατά τθν εξζταςθ τυχόν προςφυγϊν από τθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπo)φακζλων «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Τεχνικι Ρρόςφορα» και
«Οικονομικι Ρροςφορά» γίνεται κατά τον χρόνο που ορίηεται ςτον όρο 1.5 τθσ παροφςθσ, μζςω τθσ
αρμόδιασ πιςτοποιθμζνθσ ςτο ςφςτθμα Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
Η παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ χωρίηεται ςτισ ακόλουκεσ φάςεισ:
3.1.1.1

1θ Φάςθ: Ζλεγχοσ Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν Συμμετοχισ - Ζλεγχοσ (Υπo)φακζλου «Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ και Τεχνικι Ρροςφορά»

Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν Συμμετοχισ,
ςφμφωνα με τον όρο 2.2.3. τθσ παροφςασ.
Στθν περίπτωςθ που ο Διαγωνιηόμενοσ παρζλειψε να προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ Εγγυθτικι Επιςτολι
Συμμετοχισ (είτε τθσ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,
είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ), θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό, με το οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ Ρροςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.
Εν ςυνεχεία εκδίδεται απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω
πρακτικό.
Η απόφαςθ απόρριψθσ τθσ Ρροςφοράσ του προθγοφμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν τθσ παροφςασ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ Διαγωνιηομζνουσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
«Επικοινωνία» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ, χωροφν προδικαςτικζσ προςφυγζσ, ςφμφωνα με τον όρο 3.4..
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτον ζλεγχο των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν των
Διαγωνιηομζνων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
Η αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Η Τεχνικι Ρρόςφορα δεν βακμολογείται και
θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα εξετάςει μόνο τθ ςυμμόρφωςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ με τισ απαιτιςεισ
τθσ παροφςασ και των υπολοίπων εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ (Σφςτθμα Pass-Fail), όπωσ προβλζπεται ςτον
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όρο 2.4.3 τθσ παροφςασ. Η μθ ςυμμόρφωςθ του Διαγωνιηομζνου με τισ απαιτιςεισ κα ζχει ςαν
αποτζλεςμα τον αποκλειςμό του από τθν περαιτζρω διαδικαςία.
Η διαδικαςία ελζγχου του (Υπo)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ και Τεχνικι Ρροςφορά»
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των Διαγωνιηομζνων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και
τθσ αξιολόγθςθσ των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ - Τεχνικϊν Ρροςφορϊν.
3.1.1.2. 2θ Φάςθ: Ζλεγχοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν των Διαγωνιηομζνων,
των οποίων τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ και θ Τεχνικι Ρροςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, ςυντάςςει
πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι Ρροςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ, ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του Ρροςωρινοφ Αναδόχου.
Πταν οι Ρροςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΟ Α.Ε. απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω του ΕΣΗΔΗΣ, να εξθγιςουν, εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, τθν τιμι ι το
κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ. Αν ο Διαγωνιηόμενοσ δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι
πρόςκλθςθ εντόσ τθσ άνω προκεςμίασ και δεν υποβάλει εξθγιςεισ, θ Ρροςφορά του απορρίπτεται ωσ μθ
κανονικι και καταπίπτει υπζρ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 313 του ν. 4412/16.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. επιλζγει τον Ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ, ςε θμζρα και
ϊρα που κα τουσ γνωςτοποιθκεί μζςω τθσ λειτουργικότθτασ “Επικοινωνία” του ΕΣΗΔΗΣ.
Στθ ςυνζχεια, το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά και εκδίδεται απόφαςθ για τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Η απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ Διαγωνιηόμενουσ και ενςωματϊνεται ςτθν
απόφαςθ κατακφρωςθσ.
3.1.2. Συμπλιρωςθ - Αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν
Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ από
τουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι
εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ εντόσ προκεςμίασ, όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 310 του ν. 4412/16.
Η ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν
τροποποιείται θ Ρροςφορά του Διαγωνιηομζνου και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι
αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋαναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.
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Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ που κα υποβάλουν, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ ι ςε ζντυπθ
μορφι, ελλιπι ςτοιχεία για τα οποία θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα ηθτιςει ςυμπλθρϊςεισ-διευκρινίςεισ και
δεν κα δοκοφν εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ ι κα δοκοφν ελλιπείσ, αποκλείονται τθσ ςυμμετοχισ τουσ
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

3.2. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν Ρροςωρινοφ Αναδόχου / Αποδεικτικά μζςα
ποιοτικισ επιλογισ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του όρου 3.1., θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προςκαλεί μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα,
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (Ρροςωρινό Ανάδοχο), να υποβάλει, εντόσ προκεςμίασ δζκα
(10) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ µζςω του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά
Ρροςωρινοφ Αναδόχου (Αποδεικτικά μζςα/Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ), που κακορίηονται ςτον όρο
2.2.9.2. τθσ παροφςασ.
Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από
αυτόν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, ςε μορφι θλεκτρονικϊν
αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτον όρο 2.4.2.5. τθσ παροφςασ.
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ από τον οικονομικό φορζα, προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτον όρο 2.4.2.5. τθσ παροφςασ.
Τα ανωτζρω ζγγραφα ςε ζντυπθ μορφι, κατατίκενται ςτο πρωτόκολλο τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μζχρι τισ
15:00, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», ο οποίοσ ςυνοδεφεται
από διαβιβαςτικι επιςτολι εκτόσ φακζλου (προκειμζνου να πρωτοκολλθκεί κατά τθν άφιξι του).
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, θ
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καλεί τον Ρροςωρινό Ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα, ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 310 του ν.
4412/16, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν.
Αν ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ υποβάλει αίτθμα προσ τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για παράταςθ τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ υποβολισ των διευκρινίςεων - ςυμπλθρϊςεων, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ
χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ
δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ
προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν,
κατά τθν ζννοια του άρκρου 310 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Το παρόν εφαρμόηεται
αναλόγωσ και όταν θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ
διαδικαςία αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/16, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ
και τθσ διαφάνειασ.
Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία ι αν ο Ρροςωρινόσ
Ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και
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εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του όρου 2.2.4. ι θ πλιρωςθ
μιασ ι και περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των όρων 2.2.5., 2.2.6. και 2.2.7. τθσ παροφςασ, απορρίπτεται
θ προςφορά του Ρροςωρινοφ Ανάδοχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ
του και ακολουκείται θ διαδικαςία του παρόντοσ όρου για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του Διαγωνιηομζνου
που απορρίφκθκε. Κατά τα λοιπά ιςχφει το άρκρο 103 του ν. 4412/16.
Αν κανζνασ από τουσ Διαγωνιηομζνουσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται. Αν κανζνασ από τουσ Διαγωνιηομζνουσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα
απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. Αν κανζνασ από τουσ
Διαγωνιηομζνουσ δεν αποδείξει ότι α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 και
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με τα άρκρα 75, 76 και 77, θ
διαδικαςία ματαιϊνεται.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν Ρροςωρινοφ Αναδόχου
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Η διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από
τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα ωσ
άνω οριηόμενα και εκδίδεται από το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία
ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν των όρων 3.1.1.1. και 3.1.1.2. τθσ παροφςασ (περί
αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).

3.3. Κατακφρωςθ - ςφναψθ Σφμβαςθσ
3.3.1. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κοινοποιεί, μετά τθν ζγκριςθ του ανωτζρου πρακτικοφ, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου
302 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των
Διαγωνιηομζνων και ανάδειξθσ Ρροςωρινοφ Αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του
προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».
Μετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, οι Διαγωνιηομζνοι που δεν ζχουν
αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων
που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ, χωροφν προδικαςτικζσ προςφυγζσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. του
παρόντοσ όρου. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ.
3.3.2. Η απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ
προχποκζςεισ ςωρευτικά:
α)

θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ζχει κοινοποιθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν προθγοφμενθ
παράγραφο,

β)

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι, ςε περίπτωςθ άςκθςθσ
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΗΣΥ
και, ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΗΣΥ, εκδοκεί
απόφαςθ επί αυτισ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ. 6 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016,
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γ)

ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με
τα άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), εφόςον απαιτείται,

δ)

ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ υποβάλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι
πρόςκλθςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
“Επικοινωνίασ” του υποςυςτιματοσ. Στθν υπεφκυνθ διλωςθ, θ οποία υπογράφεται κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/16, δθλϊνεται ότι δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/16 και μ όνον ςτθν
περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ
απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Η υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και
μνθμονεφεται ςτθν Σφμβαςθ Σφμπραξθσ . Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ
ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ
Α.Ε.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ζχει τθν εξουςία, μζχρι τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ
ςφμφωνα με τα ανωτζρω, να ορίςει μονομερϊσ ότι θ Ρροπαραςκευαςτικι Ρερίοδοσ των
δϊδεκα (12) μθνϊν κα διαρκζςει παραπάνω, με ανϊτατο όριο τουσ δεκαοκτϊ (18) μινεσ,
ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτον όρο 1.3.3. τθσ Διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. προςκαλεί τον Ρροςωρινό Ανάδοχο να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ τριάντα
(30) θμερϊν το Χρθματοοικονομικό Μοντζλο του όρου 2.4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ (ςυνοδευόμενο
από επικαιροποιθμζνθ γνωμοδοτικι επιςτολι επιςκόπιςθσ) και εγκεκριμζνο ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτον όρο 2.2.9.2.Β5 τθσ παροφςασ τθν Επιςτολι Ρεριγραφισ τθσ Χρθματοδότθςθσ
του όρου 2.4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ (κακϊσ και τα επιμζρουσ υποπαραρτιματα αυτισ, ιτοι τθν
Επιςτολι Δζςμευςθσ Επενδυτικϊν Κεφαλαίων ι τθν Επιςτολι Τράπεηασ/ϊν προσ επιβεβαίωςθ)
κακϊσ και τθν Οικονομικι Ρροςφορά του όρου 2.4.4.4. τθσ Διακιρυξθσ, επικαιροποιθμζνα με
τζτοιο τρόπο ϊςτε καμία παράμετροσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του να μθν μεταβάλλεται
εκτόσ από τθν κατανομι των πλθρωμϊν διακεςιμότθτασ ανά ζτοσ. Η μεταβολι ςτθν κατανομι
των πλθρωμϊν διακεςιμότθτασ πρζπει να πραγματοποιθκεί με τζτοιο τρό πο ϊςτε το φψοσ τθσ
ςυνολικισ προςφοράσ ςε όρουσ κακαρισ παροφςασ αξίασ των πλθρωμϊν διακεςιμότθτασ,
όπωσ αυτό υπολογίηεται ςφμφωνα με το Υπόδειγμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ να παραμζνει
το ίδιο με το ποςό τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ βάςει τθσ οποίασ ο οικον ομικόσ φορζασ
επιλζχκθκε ωσ Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ. Η επζκταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροπαραςκευαςτικισ
Ρεριόδου δεν κα ςυνοδεφεται από καμία αποηθμίωςθ και θ ςυνολικι διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ
ςε θμερολογιακά ζτθ παραμζνθ αμετάβλθτθ.
Δεδομζνου ότι το πινακίδιο «Ετιςια Ενιαία Χρζωςθ Ρρϊτου Δωδεκαμινου Εμπορικισ Λειτουργίασ»
του εντφπου τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ζχει τθ μορφι ακζραιου αρικμοφ χωρίσ δεκαδικά ψθφία,
ςε περίπτωςθ που θ αναπροςαρμογι τθσ Ετιςιασ Ενιαίασ Χρζωςθσ Ρρϊτου Δωδεκαμινου
Εμπορικισ Λειτουργίασ (για τον ςκοπό τθσ παροφςασ παραγράφου) δεν είναι δυνατόν να τφχει
τζτοιασ επεξεργαςίασ ϊςτε το ποςό τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ όπωσ κα εμφαίνεται ςτο πινακίδιο
«Φψοσ ςυνολικισ προςφοράσ ςε όρουσ κακαρισ παροφςασ αξίασ» να παραμζνει ίδιο, θ ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΟ Α.Ε. δφναται να αποδεχκεί περικϊριο ςφάλματοσ προσ τα κάτω από το αρχικό ποςό τθσ
Οικονομικισ Ρροςφοράσ, με ανϊτατο όριο 0,00003%.

3.3.3. Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. προςκαλεί τον
Ανάδοχο να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, κζτοντάσ του
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ “Επικοινωνία” του υποςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, με τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων
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ςτθν παρ. 8 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. Η Σφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ ςτον ανάδοχο.
Εάν ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι
πρόκλθςθ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καταπίπτει θ
Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό προσ όφελοσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. Στθν περίπτωςθ
αυτι ακολουκείται θ διαδικαςία του όρου 3.2 για τον Διαγωνιηόμενο του οποίου θ προςφορά ζπεται ςτθν
κατάταξθ που ζχει ςυντάξει θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. Εάν κανζνασ από τουσ Διαγωνιηομζνουσ δεν
προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα μθ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ και ματαίωςθσ αυτοφ
(ςφμφωνα με τον όρο 3.5. τθσ παροφςασ) χωρίσ αυτό να δθμιουργεί υποχρζωςθ οποιουδιποτε είδουσ
αποηθμίωςθσ προσ οιονδιποτε Διαγωνιηόμενο.
Εάν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δεν απευκφνει τθν πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ εντόσ χρονικοφ
διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ
τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο
Ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.Η
Σφμβαςθ υπογράφεται, από πλευράσ Αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο κατά το ςτάδιο τθσ
ανάκεςθσ εκπρόςωπο του Διαγωνιηομζνου, εφόςον είναι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοσ προσ τοφτο, ο
οποίοσ μονογράφει και ςφραγίηει επίςθσ και κάκε φφλλο των Εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ. Η Σφμβαςθ επί
ενϊςεων υπογράφεται από τον Κοινό Εκπρόςωπο που ορίςκθκε κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ,
εφόςον είναι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοσ προσ τοφτο.
3.3.4

Κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο επιλεγείσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει:



Τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ ςφμφωνα με το παράρτθμα II τθσ παροφςασ.



Τθ Βεβαίωςθ τθσ ι των αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ τθσ Σφμβαςθσ.
Τα πρωτότυπα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κα προςκομιςκοφν από τον Ανάδοχο, εντόσ προκεςμίασ 20
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, μαηί με τθν απόδειξθ πλθρωμισ τθσ
πρϊτθσ δόςθσ των αςφαλίςτρων.



Τθ ςυμβολαιογραφικι πράξθ ςφςταςθσ τθσ Εταιρείασ Ειδικοφ Σκοποφ, ςφμφωνα με τα ειδικϊτερα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 1 παρ. 4 του ν. 3389/2005.



Τισ υπεργολαβικζσ ςυμβάςεισ, ςε περίπτωςθ υπεργολαβίασ με τα ςτοιχεία που ζχουν δθλωκεί κατά
τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.



Τθν απόφαςθ / τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΕΕΣ που αφορά/οφν ςτθν
εκπροςϊπθςθ τθσ ΕΕΣ, ςυνοδευόμενθ/α από απαιτοφμενο αποδεικτικό δθμοςίευςθσ αυτισ / αυτϊν
(εάν ςυντρζχει περίπτωςθ).



Το επικυρωμζνο αντίγραφο του καταςτατικοφ τθσ ΕΕΣ.



Το Ριςτοποιθτικό καταχϊριςθσ τθσ ςφςταςθσ τθσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ).



Τα ζγγραφα χρθματοδότθςθσ (εάν ςυντρζχει περίπτωςθ) ςυμπεριλαμβανομζνων των Κφριων
Συμβάςεων Χρθματοδότθςθσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Σφμβαςθ Σφμπραξθσ (εάν ςυντρζχει
περίπτωςθ), τα οποία δεν δφναται να αποκλείνουν από τα δθλωκζντα με τθν Οικονομικι Ρροςφορά.
Σελίδα 60

22PROC011180910 2022-09-02

Δηεζλής Αλοηθηός Δηαγφληζκός γηα ηε ζύλαυε
Σύκβαζες ΣΔΙΤ γηα ηε ιεηηοσργία θαη ζσληήρεζε ηοσ
δηθηύοσ ηοσ Μεηρό Θεζζαιολίθες

RFP - 427/22
A.Σ.: 164503

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ



Τθ ςφμβαςθ δεςμευτικισ επζνδυςθσ («finalized equity subscription agreement»), θ οποία δεν
δφναται να αποκλείνει από τα δθλωκζντα με τθν Οικονομικι Ρροςφορά.



Τισ ςυμβάςεισ δευτερογενοφσ χρζουσ («finalized subordinated loan agreements») (εάν εφαρμόηεται),
οι οποίεσ δεν δφναται να αποκλείνουν από τα δθλωκζντα με τθν Οικονομικι Ρροςφορά.



Ανεξάρτθτθ γνωμοδοτικι επιςτολι / αναφορά επιςκόπθςθσ του Χρθματοοικονομικοφ Μοντζλου
ςφμφωνα με τθν παροφςα, ςυνοδευόμενθ από το Χρθματοοικονομικό Μοντζλο και το Εγχειρίδιό του,
που όμωσ δεν μεταβάλλουν καμία παράμετρο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ.



Κάκε άλλο ζγγραφο που θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα κρίνει απαραίτθτο για τθν υπογραφι τθσ
Σφμβαςθσ.

Δεδομζνου ότι θ χρθματοδότθςθ και/ι άντλθςθ κεφαλαίων για τθν Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου
πθγάηει από Δεςμευτικι Επζνδυςθ, ςφμφωνα με τον όρο 2.4.4.1. τθσ παροφςασ, κατά τθ υπογραφι τθσ
Σφμβαςθσ, υποχρεοφνται να προςζλκουν για υπογραφι αυτισ και οι ιδρυτζσ του Αναδόχου ωσ εκ τρίτου
ςυμβαλλόμενοι. Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ υπ’ αρ.
20977/23-8-2007 (Β’ 1673) τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ
«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν.
3414/2005».
Ρροσ αποφυγιν κακυςτεριςεων, ςχζδια των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν (ειδικά των ςυμβάςεων που
αφοροφν χρθματοδοτιςεισ και δάνεια) υποβάλλονται προσ ζλεγχο ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. τουλάχιςτον
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, προκειμζνου να επιβεβαιωκεί από τθν ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΟ Α.Ε. ότι οι τελικζσ ςυμβάςεισ χρθματοδότθςθσ/δεςμευτικισ επζνδυςθσ/δευτερογενοφσ χρζουσ
είναι ςφμφωνεσ με τα Ζγγραφα τθσ Διαδικαςίασ Σφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ".

3.4. Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία
Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., διζπονται από τισ
διατάξεισ του Βιβλίου IV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/16, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν:
Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ Σφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι
ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κατά παράβαςθ
τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει
δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΔΗΣΥ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι
προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του.
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ
δθμοςίευςθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ.
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Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Η προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι»ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 του ν.
4412/2016. Η επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ
αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ανακαλζςει τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι
προβεί ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΗΣΥ επί τθσ προςφυγισ, γ)
ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν
κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.
Η προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΕΑΔΗΣΥ μετά από άςκθςθ
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
Σφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά.
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.,
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»:
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ,
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του.
β) Διαβιβάηει ςτθν ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον
πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν
Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να
παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν
προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ.
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ πΡαρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν
τθ ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του Διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ.
δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε..
Η άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε..
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των
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διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΗΣΥ και τθν ακφρωςι τθσ
ενϊπιον του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., αν θ ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι αλλά και αυτόσ του οποίου
ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι.
Με τθν απόφαςθ τθσ ΕΑΔΗΣΥ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο.
Η αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ ΕΑΔΗΣΥ ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Η
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Η ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.
Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν ΕΑΔΗΣΥ, τθν
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου δικαςτθρίου ι
τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του δικαςτθρίου. Εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των
διαδίκων.
Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων.
Η προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ
ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί
διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μετά τθ ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ, το
κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ όπου θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται
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να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016.
Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ όρου
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989.

3.5. Ματαίωςθ τθσ Διαδικαςίασ
3.5.1. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ. μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ ματαιϊνει τθ διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθσ, ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ:
α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των
προςφορϊν ι λόγω αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ςφμφωνα με τα Ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ και τισ διατάξεισ του ν.4412/16 ι
β) αν κανζνασ από τουσ Διαγωνιηομζνουσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ μζςα ςτθν
προκεςμία που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ.
3.5.2 Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
του Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:
α)

Λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παρ.
3 του άρκρου 317 του ν. 4412/16.

β)

Εάν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν
ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ
Α.Ε.

γ)

Αν λόγω ανωτζρασ βίασ δεν είναι δυνατι θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ.

δ)

Εάν θ Ρροςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ.

ε)

Στθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97 του ν. 4412/16, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν.

ςτ)

Για άλλουσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ.

3.5.3 Εάν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ να ακυρϊςει μερικά
τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι του από
το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
3.5.4

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι προβλζψεισ του άρκρου 317 του ν. 4412/16.

3.5.5 Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ ι ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, όςοι είχαν ςυμμετάςχει ςε αυτόν, δεν
ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιονδιποτε λόγο.
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι –

ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ
ΡΑΑΤΗΜΑ ΙII – ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΑΚΕΙΑΣ
ΡΑΑΤΗΜΑ IV – ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΡΑΑΤΗΜΑ V – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ»
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Συνοπτικι Ρεριγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
Η Σφμβαςθ περιλαμβάνει τισ δφο κατωτζρω επιμζρουσ περιόδουσ:
α.

τθν Ρροπαραςκευαςτικι Ρερίοδο και

β.

τθν Ρερίοδο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ.

Ρροπαραςκευαςτικι Ρεριόδοσ
Η Ρροπαραςκευαςτικι Ρερίοδοσ διακρίνεται ςε:
α)

Ρροπαραςκευαςτικι Ρερίοδο Αϋ, διάρκειασ δϊδεκα (12) ζωσ και δεκαοκτϊ (18) μθνϊν από τθν
Ημερομθνία Υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, κατ’ εφαρμογι του όρου τθσ παρ. 1.3.3.2. τθσ
Διακιρυξθσ, εντόσ τθσ οποίασ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και ο Ανάδοχοσ οφείλουν να εκπλθρϊςουν
τισ εκατζρωκεν Υποχρεϊςεισ Ρροπαραςκευαςτικισ Ρεριόδου Αϋ προκειμζνου να αρχίςει θ
Ρερίοδοσ Εμπορικισ Λειτουργίασ Αϋ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ ςτθν Σφμβαςθ Σφμπραξθσ

β)

Ρροπαραςκευαςτικι Ρερίοδο Βϋ, εντόσ τθσ οποίασ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και ο Ανάδοχοσ
οφείλουν να εκπλθρϊςουν τισ εκατζρωκεν Υποχρεϊςεισ Ρροπαραςκευαςτικισ Ρεριόδου Βϋ
προκειμζνου να αρχίςει θ Ρερίοδοσ Εμπορικισ Λειτουργίασ Β’, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
Σφμβαςθ Σφμπραξθσ και ςτο τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ – Ρροδιαγραφζσ.

Κατά τθν Ρροπαραςκευαςτικι Ρερίοδο, ο Ανάδοχοσ κα προμθκευτεί, εγκαταςτιςει και κζςει ςε
λειτουργία το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα IT-ERP υποςτιριξθσ τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ του Μετρό
Θεςςαλονίκθσ. Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια των δφο επί μζρουσ Ρροπαραςκευαςτικϊν Ρεριόδων, τόςο για τθ
Βαςικι Γραμμι όςο και για τθν Επζκταςθ προσ Καλαμαριά (ςταδιακά ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
τεφχουσ «Τεχνικι Ρεριγραφι – Ρροδιαγραφζσ»), ο Ανάδοχοσ κα πρζπει, όλωσ ενδεικτικϊσ, να καλφψει τισ
απαιτοφμενεσ κζςεισ προςωπικοφ, το οποίο κα ςυμμετάςχει και κα παρακολουκιςει τθ Δοκιμαςτικι
Λειτουργία για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αξιόπιςτθσ και αςφαλοφσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, κα
εκπαιδεφςει και πιςτοποιιςει το προςωπικό του, κα οργανϊςει ςυνολικά τθν λειτουργία, ςυντιρθςθ,
κακαριςμό, φφλαξθ και διαχείριςθ ςυςτιματοσ κομίςτρου, κα ετοιμάςει το Βιβλίο Κανονιςμϊν, τισ
Διαδικαςίεσ λειτουργίασ και Συντιρθςθσ, κα εκπονιςει το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ (ΣΔΡ), το
Ρρόγραμμα Αςφάλειασ και Υγείασ, το Ρρόγραμμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ και όλα τα υπόλοιπα
ζγγραφα και εγχειρίδια που είναι απαραίτθτα πριν τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του Μετρό Θεςςαλονίκθσ,
όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτα επιμζρουσ Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ, κα πιςτοποιιςει μζςω ανεξάρτθτου
αξιολογθτι αςφαλείασ τισ διαδικαςίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ςε ςυμφωνία με τα καταςκευαςκζντα
ςυςτιματα και το τροχαίο υλικό και κα προβεί ςε οποιεςδιποτε ενζργειεσ αρμοδιότθτάσ του για τθν
ζκδοςθ των αδειϊν και των πιςτοποιιςεων που απαιτοφνται για τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Μετρό ςε
κάκε μία από τισ δφο φάςεισ.
Ρερίοδοσ Εμπορικισ Λειτουργίασ


Η Ρερίοδοσ Εμπορικισ Λειτουργίασ διακρίνεται με τθ ςειρά τθσ ςε:
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α)

Ρερίοδο Εμπορικισ Λειτουργίασ Αϋ, θ οποία είναι θ περίοδοσ εμπορικισ λειτουργίασ του Βαςικοφ
Ζργου.

β)

Ρερίοδο Εμπορικισ Λειτουργίασ Βϋ, θ οποία είναι θ περίοδοσ εμπορικισ λειτουργίασ του Βαςικοφ
Ζργου και τθσ Επζκταςθσ.

Κατά τθ διάρκεια τθσ Ρεριόδου Εμπορικισ Λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ κα ζχει πλιρθ ευκφνθ για τθν
κακθμερινι λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ όλων των παγίων, εξοπλιςμοφ και ανταλλακτικϊν του Μετρό
Θεςςαλονίκθσ (Βαςικι Γραμμι και Επζκταςθ προσ Καλαμαριά).
Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργικι ενςωμάτωςθ των ζργων ςτισ 2 φάςεισ, λαμβάνοντασ
υπόψθ τα διάφορα παρεχόμενα Η/Μ ςυςτιματα ςτο Βαςικό Ζργο και ςτθν Επζκταςθ και τισ δφο γενιζσ
τροχαίου υλικοφ.
Στο αντικείμενο των υπθρεςιϊν κατά διάρκεια τθσ Ρεριόδου Εμπορικισ Λειτουργίασ περιλαμβάνονται,
όλωσ ενδεικτικϊσ, οι κάτωκι βαςικζσ υπθρεςίεσ για το δίκτυο του Μετρό Θεςςαλονίκθσ:
1.

Λειτουργία

2.

Συντιρθςθ

3.

Κακαριςμόσ

4.

Φφλαξθ (Security)

5.

Διαχείριςθ Αυτόματου Συςτιματοσ Συλλογισ Κομίςτρου (AFC)

Στο πλαίςιο τθσ ςυντιρθςθσ απαιτείται να υλοποιθκεί θ παραλαβι και οργάνωςθ διαχείριςθσ όλων των
ανταλλακτικϊν, των αναλωςίμων και των ειδικϊν εργαλείων που προβλζπονται να παραςχεκοφν από
τουσ αναδόχουσ Καταςκευισ, Συςτθμάτων και Τροχαίου Υλικοφ.
Λοιπά αντικείμενα που αφοροφν υπθρεςίεσ που κα εκτελζςει ο Ανάδοχοσ παράλλθλα με τα αντικείμενα
που αναλφονται ανωτζρω, περιγράφονται αναλυτικά ςτο Τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ και
Ρροδιαγραφϊν, ςτο Τεφχοσ Κακαριςμοφ και Φφλαξθσ, ςτο Τεφχοσ Αςφαλίςεων κακϊσ και ςτο Τεφχοσ των
Απαιτιςεων RAMS.
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ) ………………………………………………………………………../
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Ημερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. …………….....................................................................................................................
(Διεφκυνςθ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.)
…………….......................................................................................................................................
Εγγφθςθ μασ υπ’αρικμ. ……………….. ποςοφ ……………………………… ευρϊ1.

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ
……………………………...…2υπζρ του:
(i)

*ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ...................................
……………………, ΑΦΜ: ....................... (διεφκυνςθ) .........................………………………, ι

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) …....................................................
………………..…., ΑΦΜ: ........................ (διεφκυνςθ) ................................…………………, ι
(iii) *ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων:+ των φυςικϊν/νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ................................, ΑΦΜ: .................... (διεφκυνςθ) ..........................
β) (πλιρθ επωνυμία) ................................, ΑΦΜ: .................... (διεφκυνςθ) ..........................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ................................, ΑΦΜ: .................... (διεφκυνςθ) ..........................
(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι Οικονομικϊν Φορζων, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ
ςφμφωνα με τθν (αρικμό) ..................... Διακιρυξθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για τθν ανάδειξθ αναδόχου για
τθν
ανάκεςθ
τθσ
ςφμβαςθσ:
“(τίτλοσ
ςφμβαςθσ)
..………………………………….......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………”.
Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.

1

Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα Ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ ςε
ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ.

2

όπωσ υποςθμείωςθ 3.
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Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν είναι θ ……………………
Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………..
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
Η Εγγυθτικι Επιςτολι κα είναι ειςπρακτζα και πλθρωτζα ςτθν Ελλάδα και οποιαδιποτε διαφορά επ’
αυτισ κα υπόκεινται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των αρμόδιων Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ
κατά το ελλθνικό δίκαιο.

(ΕξουςιοδοτθμζνθΥπογραφι)
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ/ SAMPLE
PARTICIPATION LETTER OF GUARANTEE
Issued by (Full name of the Credit Institution)
.................................................................................................................../ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Date of issuance:........
To: ATTIKO METRO S.A. ..................................................................................................................................
(Address of ATTIKO METRO S.A. )
.................................................................................................................................
Our Guarantee no. ............. ……….against the amount of ....................... euro3.

We hereby declare that we irrevocably and unreservedly guarantee waiving our rights to to make use of
the benefit of division and discussion up to the amount of ……………………….. euro 4 in favour of:

(i) [in case of a physical entity]: (full name, father’s name) ……………………….., Tax Payer’s Number
…………………. (address) ……………………………………., or
(ii) *in case of a legal entity+: (full name) ……………………….., Tax Payer’s Number …………………. (address)
……………………………………., or
(iii) [in case of a Joint Venture]: of physical/ legal entities
a) (full name) ……………………….., Tax Payer’s Number …………………. (address) …………………………………….,
b) (full name) ……………………….., Tax Payer’s Number …………………. (address) …………………………………….,
c) (full name) ……………………….., Tax Payer’s Number …………………. (address) …………………………………….,

(fill in all members of the Joint Venture)

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

3

The amount of the Letter of Guarantee for participation in the tender is set in the contractual documents against a specific
amount, it is written in full and in numbers in brackets.
4
Seefootnote 3
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The aforementioned amount remains at your disposal and shall be paid in full or in installments. Payment
shall be made without disagreement, dispute or objection of any kind on our part, without examining the
validity or non validity of your claim, within five (5) days upon receipt of your written notification.

The end date for the submission of the offers is the ……………………………

The present guarantee shall remain valid until ……………..

If this guarantee becomes payable, the relevant amount shall be subject to the applicable stamp duty.

We hereby certify that the amount of the Letters of Guarantee already provided, including also the amount
of the present guarantee, does not exceed the threshold of the Letters of Guarantee that we have the right
to issue.

The Letter of Guarantee shall be collectable and payable in Greece. Any dispute to be raised concerning this
Letter of Guarantee shall be subject to the exclusive jurisdiction of the competent Courts in Athens, Greece
and the Greek legislation.

(Authorized Signature)
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ …………………………….
Ημερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. .................................
(Διεφκυνςθ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.) ................................
Εγγφθςι μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..4
υπζρ του (πλιρθσ επωνυμία Αναδόχου)……… και υπζρ των (επωνυμία αρχικϊν μετόχων)……
ΑΦΜ: .............................................. (διεφκυνςθ) .......................…………………………………..
για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςησ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό)
........................ Διακιρυξθ τθσ Αττικό Μετρό Α.Ε..
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε πζντε (5) θμζρεσαπό τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………….
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
Η Εγγυθτικι Επιςτολι κα είναι ειςπρακτζα και πλθρωτζα ςτθν Ελλάδα και οποιαδιποτε διαφορά επ’
αυτισ κα υπόκεινται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των αρμόδιων Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ
κατά το ελλθνικό δίκαιο.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

3
4

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ.
όπωσ υποςθμείωςθ 3.
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SAMPLE
GOOD PERFORMANCE LETTER OF GUARANTEE
Issued by (Full name of the Credit Institution)
........................................................./ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Date of issuance:........
To: ATTIKO METRO S.A.
...................
(Address of ATTIKO METRO S.A.)
.............................................
Our Guarantee no. ............. against the amount of ....................... euro6.

We hereby declare that we irrevocably and unreservedly guarantee waiving our rights to to make use of
the benefit of division and discussionup to the amount of ……………………….. euro7
infavour of:(full name of the contractor) .... and in favour of (name of the initial shareholders)… ,
Tax Payer’s Number ……………………. (address) ……………………………………………..
for the good performance of the contract “(title of the contract)”, in accordance with ATTIKO METRO S.A.
Invitation to Tender ………………. (number)”.

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

6

The amount of the Letter of Guarantee is written in full and in numbers in brackets.
See footnote 3

7
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙII– Αποδεηθηηθά οηθολοκηθής θαη τρεκαηοοηθολοκηθής επάρθεηας
1. ΚΙΤΗΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΑΚΕΙΑΣ
1.1. ΕΤΑΙΕΙΕΣ του όρου 2.2.5.1.
Μεμονωμζνοσ Διαγωνιηόμενοσ που είναι εταιρεία πρζπει να υποβάλει αντίγραφα των δθμοςιευμζνων
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων (ενοποιθμζνων, κατά περίπτωςθ) των τελευταίων τριϊν (3) ελεγμζνων
οικονομικϊν ετϊν, ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ («ΔΡΧΑ»), ι, ςε
περίπτωςθ που δεν ςυντρζχει υποχρζωςθ ςφνταξθσ με βάςθ τα ΔΡΧΑ, ςφμφωνα με τα λογιςτικά πρότυπα
που επιβάλλει ι επιτρζπει θ εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ ςφςταςθσ/εγκατάςταςθσ τθσ
εταιρείασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν ελεγχκεί από διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ ελεγκτικι εταιρεία (που
ςυμμορφϊνεται με τισ αρχζσ τθσ ανεξαρτθςίασ και τον κϊδικα δεοντολογίασ λογιςτικισ, είναι
εγγεγραμμζνθ ςτθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ (ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ
ζγκυρθσ και ςε ιςχφ εγγραφισ κα πρζπει να υποβάλλονται ςε πρωτότυπο ι επικυρωμζνο αντίγραφο) και
ζχουν δθμοςιευκεί ςφμφωνα με το εφαρμοςτζο δίκαιο τθσ χϊρασ ςφςταςθσ/εγκατάςταςθσ (ανάλογα με
τθν περίπτωςθ) τθσ εταιρείασ, μαηί με αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ εν λόγω δθμοςίευςθσ.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν ςυντρζχει υποχρζωςθ ςφνταξθσ ελεγμζνων χρθματοοικονομικϊν
καταςτάςεων ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ εγκατάςταςθσ τθσ εταιρείασ, θ εταιρεία υποβάλλει υπεφκυνθ
διλωςθ πιςτοποιοφμενθ από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι ι ςυμβολαιογράφο ι αρμόδιο
επαγγελματικό ι εμπορικό οργανιςμό, ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ χϊρασ ςφςταςθσ/εγκατάςταςθσ
(ανάλογα με τθν περίπτωςθ), όπου κα βεβαιϊνεται ότι δεν απαιτείται ζλεγχοσ ςφμφωνα με τθν
εφαρμοςτζα νομοκεςία, ςυνοδευόμενθ από τισ μθ ελεγμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ (κατά το
Υπόδειγμα Διλωςθσ 2 του παρόντοσ παραρτιματοσ).
Σε περίπτωςθ που τα περί ενοποιθμζνων καταςτάςεων εφαρμόηονται ςτθν περίπτωςθ του
Διαγωνιηομζνου (κάκετθ ενοποίθςθ, δθλαδι εάν ο ίδιοσ ο Ενδιαφερόμενοσ είναι μθτρικι εταιρεία και
καταρτίηει ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ το Συμβαλλόμενο Μζροσ είναι θ μθτρικι), θ
οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια κα ελζγχεται με βάςθ τισ ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ
καταςτάςεισ.
Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ πρζπει να υποβάλλονται πλιρεισ, ςυνοδευόμενεσ από οποιαδιποτε
ζκκεςθ, εάν υφίςταται, και κα πρζπει να είναι δεόντωσ υπογεγραμμζνεσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ τθσ εταιρεία πρζπει να υποβάλλονται ςε πρωτότυπο ι ςε επικυρωμζνο
αντίγραφο
Για κάκε πακζτο οικονομικϊν καταςτάςεων (για κάκε αντίςτοιχο, ςχετικό ζτοσ), πρζπει να υπάρχει
ςυνοδευτικό αποδεικτικό δθμοςίευςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων (για παράδειγμα, για εταιρείεσ που
είναι εγγεγραμμζνεσ ςτθν Ελλάδα, τα ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν είναι απόςπαςμα από Γενικό
εμπορικό μθτρϊο «Γ.Ε.ΜΗ». Εάν το εφαρμοςτζο δίκαιο τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τθσ εταιρείασ δεν
απαιτεί τθ δθμοςίευςθ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, θ εταιρεία υποβάλλει, επιπλζον των μθ
δθμοςιευμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, ζνορκθ βεβαίωςθ, ι ςτισ χϊρεσ που δεν προβλζπεται
τζτοια ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ πιςτοποιοφμενθ από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι ι
ςυμβολαιογράφο ι αρμόδιο επαγγελματικό ι εμπορικό οργανιςμό ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ χϊρασ
ςφςταςθσ/εγκατάςταςθσ (ανάλογα με τθν περίπτωςθ), όπου κα βεβαιϊνεται ότι δεν απαιτείται
δθμοςίευςθ, μαηί με όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ (κατά το
Υπόδειγμα Διλωςθσ 2 του παρόντοσ παραρτιματοσ).
Ζνορκθ βεβαίωςθ, ι, ςτισ χϊρεσ που δεν προβλζπεται θ ζκδοςθ ζνορκθσ βεβαίωςθσ, υπεφκυνθ διλωςθ
που κα ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των αποδεικτικϊν μζςων
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από τον Ρροςωρινό Ανάδοχο, πιςτοποιοφμενθ από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι ι
ςυμβολαιογράφο ι αρμόδιο επαγγελματικό ι εμπορικό οργανιςμό ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ χϊρασ
ςφςταςθσ/εγκατάςταςθσ (ανάλογα με τθν περίπτωςθ) αναφορικά με τθ ςυμμόρφωςθ με το κριτιριο
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που περιγράφεται ςτον όρο 2.2.5., μαηί με πίνακα όπου
κα αποτυπϊνονται τα χρθματοοικονομικά δεδομζνα (κατά το Υπόδειγμα Διλωςθσ 1 του παρόντοσ
παραρτιματοσ).
Κάκε τζτοια διλωςθ, πρζπει να ςυνοδεφεται από το πλιρεσ ςφνολο των οικονομικϊν καταςτάςεων,
ςυνοδευόμενθ από οποιαδιποτε ζκκεςθ, εφόςον ζχει εκδοκεί, και να είναι δεόντωσ υπογεγραμμζνθ (βλ.
τισ λεπτομζρειεσ που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο που εξακολουκοφν να ιςχφουν).
1.2

ΙΔΙΩΤΙΚΑ/ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ του όρου. 2.2.5.2.

Τα Ιδιωτικά/Θεςμικά Επενδυτικά Κεφάλαια υποβάλουν:
α)Αντίγραφα των πιο πρόςφατων ελεγμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων (ενοποιθμζνων, κατά
περίπτωςθ) ι ζκκεςθ ανεξάρτθτου ελεγκτι ι ςχετικό πιςτοποιθτικό από πιςτοποιθμζνο ελεγκτι, ο οποίοσ
ςε κάκε περίπτωςθ κα είναι διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ ελεγκτικι εταιρεία (που ςυμμορφϊνεται με τισ
αρχζσ τθσ ανεξαρτθςίασ και τον κϊδικα δεοντολογίασ λογιςτικισ, είναι εγγεγραμμζνθ ςτθν αρμόδια αρχι
τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ (ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ ζγκυρθσ και ςε ιςχφ εγγραφισ κα
πρζπει να υποβάλλονται ςε πρωτότυπο ι επικυρωμζνο αντίγραφο) εκδοκζν εντόσ των τελευταίων τριάντα
(30) θμερολογιακϊν θμερϊν πριν από τθν υποβολι τουσ, που κα επιβεβαιϊνεται ότι το Ιδιωτικό/Θεςμικό
Επενδυτικό Κεφάλαιο ζχει διακζςιμα, δεςμευμζνα προσ επζνδυςθ και μθ επενδεδυμζνα κεφάλαια
τουλάχιςτον πενιντα εκατομμυρίων (50.000.000,00) ευρϊ κατά το οικονομικό ζτοσ που προθγείται τθσ
θμερομθνίασ υποβολισ τθσ. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθν ζκκεςθ ελεγκτι ι το
πιςτοποιθτικό που αναφζρεται ανωτζρω, ακόμθ και εάν ο Διαγωνιηόμενοσ ζχει ιδθ προςκομίςει τισ
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ του.
β)Ζνορκθ βεβαίωςθ/υπεφκυνθ διλωςθ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1.1 ανωτζρω (κατά το
Υπόδειγμα Διλωςθσ 1 του παρόντοσ παραρτιματοσ).
1.3

ΦΥΣΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ του όρου 2.2.5.3.

α) Για κατακζςεισ μετρθτϊν ςε τράπεηα ι ςε οποιοδιποτε άλλο πιςτωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα
ςε ζνα τουλάχιςτον κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ, του ΕΟΧ ι του ΟΟΣΑ, κα πρζπει να προςκομιςτεί πρόςφατο
πιςτοποιθτικό (εκδοκζν το πολφ 3 μινεσ πριν τθν Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν) εκδοκζν από
τράπεηα ι άλλο πιςτωτικό ίδρυμα.
β) Για ρευςτοποιιςιμα και μεταβιβάςιμα αξιόγραφα, κα πρζπει να προςκομιςτεί πρόςφατο πιςτοποιθτικό
(εκδοκζν το πολφ 3 μινεσ πριν τθν Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν) εκδοκζν από τράπεηα, εταιρείασ
παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν, κεματοφφλακα ι άλλο νομικό πρόςωπο που νόμιμα δφναται να εκδίδει
τζτοια πιςτοποιθτικά και λειτουργεί νόμιμα ςε ζνα τουλάχιςτον κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ, του ΕΟΧ ι του ΟΟΣΑ.
γ)Ζνορκθ βεβαίωςθ/υπεφκυνθ διλωςθ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1.1 ανωτζρω (κατά το
Υπόδειγμα Διλωςθσ 1 του παρόντοσ παραρτιματοσ).
Πλα τα ανωτζρω ςτοιχεία που κα προςκομιςτοφν από τα φυςικά πρόςωπα κα υπόκεινται ςε αποδοχι ι
απόρριψθ από ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δφναται να αποδεχκεί ι απορρίψει τθν
απόδειξθ των κεφαλαίων, ςε περίπτωςθ που κεωρείται δυςχερισ θ ρευςτοποίθςι τουσ ι αυτά
κεωροφνται υποτιμθμζνα.

Σελίδα 75

22PROC011180910 2022-09-02

Δηεζλής Αλοηθηός Δηαγφληζκός γηα ηε ζύλαυε
Σύκβαζες ΣΔΙΤ γηα ηε ιεηηοσργία θαη ζσληήρεζε ηοσ
δηθηύοσ ηοσ Μεηρό Θεζζαιολίθες

RFP - 427/22
A.Σ.: 164503

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1.4 ΕΝΩΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΩΝ του όρου 2.2.5.4.
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι οικονομικϊν φορζων, θ Ζνωςθ Ρροςϊπων υποβάλλει τα
δικαιολογθτικά ζγγραφα, δθλϊςεισ και αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1.1 του
παρόντοσ παραρτιματοσ για κάκε Μζλοσ τθσ.
1.5

Επίκλθςθ πόρων Τρίτων για τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια του όρου 2.2.5.

Κάκε Διαγωνιηόμενοσ ι Μζλοσ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι οικονομικϊν φορζων που ςτθρίηεται ςτουσ πόρουσ
Τρίτου Μζρουσ για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, πρζπει
να υποβάλει επίςθσ τα αντίςτοιχα κατά περίπτωςθ προαναφερκζντα ζγγραφα για τθν απόδειξθ τθσ
πλιρωςθσ των κριτθρίων αυτϊν από το εν λόγω Τρίτο Μζροσ μαηί με ζνορκθ βεβαίωςθ, ι, ςτισ χϊρεσ που
δεν προβλζπεται θ ζκδοςθ ζνορκθσ βεβαίωςθσ, υπεφκυνθ διλωςθ πιςτοποιοφμενθ από αρμόδια
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι ι ςυμβολαιογράφο ι αρμόδιο επαγγελματικό ι εμπορικό οργανιςμό
ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ χϊρασ καταγωγισ/ςφςταςθσ/εγκατάςταςθσ (ανάλογα με τθν περίπτωςθ)
αναφορικά με τθ ςυμμόρφωςθ με το Κριτιριο Χρθματοοικονομικισ Ικανότθτασ που περιγράφεται ςτον
όρο 2.2.5 και δθλϊνοντασ ότι το εν λόγω Τρίτο Μζροσ κα κζςει άνευ όρων όλουσ τουσ απαραίτθτουσ
χρθματοοικονομικοφσ πόρουσ ςτθ διάκεςθ του Διαγωνιηομζνου (ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι
οικονομικϊν φορζων, ςτο Μζλοσ Ζνωςθσ Ρροςϊπων) ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ και για όςο
χρονικό διάςτθμα τυχόν απαιτθκεί από τα Ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ και ότι
δεςμεφεται ότι κα υπζχει πλιρθ αλλθλζγγυα ευκφνθ ζναντι τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςτθν περίπτωςθ που
δεν πλθροφνται οι όροι που ορίηονται ςτον όρο 2.2.5 τθσ Διακιρυξθσ (ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Διλωςθσ
1 του παρόντοσ παραρτιματοσ).
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 1 – Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ρροσ: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
Εγϊ (Eμείσ), ο (οι) κάτωκι υπογράφων(-οντεσ) *…+ (πλιρεσ όνομα),του *…+ (πλιρεσ όνομα πατζρα) και τθσ
*…+ (πλιρεσ όνομα μθτζρασ), κάτοχοσ του *…+ (χϊρα) διαβατθρίου/δελτίου ταυτότθτασ με αρικμό *…+ που
εκδόκθκε από *…+ (θ αρχι που εξζδωςε το διαβατιριο/δελτίο ταυτότθτασ) ςτισ *…+ (θμερομθνία ζκδοςθσ
του διαβατθρίου/δελτίου ταυτότθτασ), *…+ (χϊρα) πολίτθσ, γεννθμζνοσ ςτθν *…+ (τόποσ γζννθςθσ, πόλθ
και χϊρα) ςτισ *…+ (θμερομθνία γζννθςθσ), κάτοικοσ *…+ (χϊρα - πόλθ - οδόσ – ταχυδρομικόσ κϊδικασ)
,ςτθν περίπτωςθ που οι νόμιμοι εκπρόςωποι τθσ εταιρείασ είναι περιςςότεροι από ζνασ, τα λεπτομερι
ςτοιχεία όλων των εκπροςϊπων που κα υπογράφουν πρζπει να ςυμπλθρϊνονται-, ενεργϊντασ υπό τθν
ιδιότθτά μου/μασ ωσ νομίμου(-ων) εκπροςϊπου(-ων) του νομικοφ προςϊπου με τθν εταιρικι επωνυμία
*…+ (πλιρθσ εταιρικι επωνυμία), που ιδρφκθκε βάςει των νόμων τθσ *…+ (χϊρα), με αρικμό μθτρϊου
εταιρείασ *…+ και καταςτατικι ζδρα ςτθν *…+ (χϊρα - πόλθ – οδόσ – ταχυδρομικόσ κϊδικασ), με *…+ (χϊρα)
αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου *…+, με τθν παροφςα δθλϊνω(-ουμε) ςε ςχζςθ με τθν υποβολι προςφοράσ
από τθν εταιρεία / Ζνωςθ Ρροςϊπων / (επωνυμία του Διαγωνιηομζνου) ςτον διαγωνιςμό που
προκθρφχκθκε από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με τίτλο «Διεκνισ Ανοικτόσ
Διαγωνιςμόσ για τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ ΣΔΙΤ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου του Μετρό
Θεςςαλονίκθσ», ςφμφωνα με τθ ςχετικι Διακιρυξθ (θ «Διακιρυξθ») τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. [RFP427/22] πλθροί τα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του όρου 2.2.5 τθσ
Διακιρυξθσ ωσ ακολοφκωσ:

Α. Μεμονωμζνοσ Διαγωνιηόμενοσ ι Τρίτο Μζροσ
Ρίνακασ Α1 –Εταιρεία του όρου 2.2.5.1.
Ζτοσ

Ετιςια (ενοποιθμζνα, κατά
περίπτωςθ) ίδια κεφάλαια
(κακαρι κζςθ)

Μζςοσ
όροσ
ετιςιων
(ενοποιθμζνων,
κατά
περίπτωςθ) ίδιων κεφαλαίων
(κακαρϊν κζςεων)
[𝐀]+[𝐁]+[𝚪]
𝟑

[A]
[B]
*Γ+
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Ρίνακασ Α2 – Ιδιωτικά / Θεςμικά Επενδυτικά Κεφάλαια του όρου 2.2.5.2.
Ζτοσ

Δεςμευμζνα, μθ εκταμιευκζντα και μθ
επενδεδυμζνα κεφάλαια κατά το οικονομικό
ζτοσ που προθγείται τθσ Ημερομθνίασ
Υποβολισ Ρροςφορϊν

Κατά τθ λιξθ του ζτουσ n*

*Ππου ζτοσ n ςθμαίνει το πιο πρόςφατο οικονομικό ζτοσ πριν τθν Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν

Ρίνακασ Α3 – Φυςικό πρόςωπο του όρου 2.2.5.3.
Ημερομθνία*

Κακαρι αξία περιουςιακϊν Σφνολο
κακαρισ
αξίασ
ςτοιχείων
περιουςιακϊν ςτοιχείων
*Α+ + *Β+
Κατακζςεισ μετρθτϊν ςε
τράπεηα ι ςε οποιοδιποτε
άλλο πιςτωτικό ίδρυμα *Α+

ευςτοποιιςιμα και
μεταβιβάςιμα αξιόγραφα
*Β+

*Πχι προγενζςτερθ των τριϊν τελευταίων μθνϊν από τθν Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν

Ρίνακασ Β- Ζνωςθ Ρροςϊπων του όρου 2.2.5.4.
Για κάκε Μζλοσ Ζνωςθσ Ρροςϊπων, πριν από τθ ςυμπλιρωςθ του Ρίνακα Β παρακάτω, κα
ςυμπλθρϊνονται οι Ρίνακεσ Α1 ι Α2 ι Α3 κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το εάν το μζλοσ είναι εταιρεία,
εταιρεία επενδφςεων κεφαλαίων ιδιωτϊν / κεςμικϊν επενδυτϊν (Private / Institutional Equity Fund) ι
φυςικό πρόςωπο, δθλϊνοντασ τθν ταυτότθτα του Μζλουσ που αφοροφν.
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Στιλθ

(1)

(2)

(3)

Μζλοσ Ζνωςθσ Μζςοσ όροσ Δεςμευμζνα,
μθ Κακαρι
Ρροςϊπων
ετιςιων
εκταμιευκζντα και προςωπικι
(ενοποιθμζνω μθ επενδεδυμζνα περιουςία
ν,
κατά κεφάλαια
(Φυςικό
περίπτωςθ
(Ιδιωτικό /
Ρρόςωπο)
) ίδιων
Θεςμικό
κεφαλαίων

Επενδυτικό

(Εταιρικι

Κεφάλαιο)

(4)

(5)

Συμμετοχι

Στακμιςμζνα
κριτιρια Μζλουσ
Ζνωςθσ Ρροςϊπων

Μζλουσ
Ζνωςθσ
Ρροςϊπων,
εκπεφραςμζνθ
ςε ποςοςτό

(1) ι (2) ι (3) επί (4)

Οντότθτα)
Μζλοσ A
Μζλοσ B
Μζλοσ Γ
*…+

*…+

*…+

*…+

Σφνολο

*…+

*…+

100%

Σφνολο ςτιλθσ 5

Εάν ζνασ Διαγωνιηόμενοσ ι μζλοσ Ζνωςθσ Ρροςϊπων ι οικονομικϊν φορζων ι Τρίτο Μζροσ ςυντάςςει τισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ ςε νόμιςμα άλλο από το ευρϊ, ο Διαγωνιηόμενοσ πρζπει να μετατρζπει τα
απαιτοφμενα ποςά ςε ευρϊ και να επικαλείται τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που χρθςιμοποιείται για τθ
μετατροπι ςε ευρϊ, θ οποία πρζπει να αντιςτοιχεί ςτθν τρζχουςα ςυναλλαγματικι ιςοτιμία κατά τθν
τελευταία θμζρα του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ ι ςε περίπτωςθ που γίνεται επίκλθςθ πιςτοποιθτικϊν
/ βεβαιϊςεων τραπεηϊν, τθν ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία που φζρουν τα
πιςτοποιθτικά / βεβαιϊςεισ, όπωσ αυτι δθμοςιεφεται από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα.
Σε περίπτωςθ αςυμφωνιϊν μεταξφ του παραπάνω πίνακα και των οικονομικϊν καταςτάςεων ι των
ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν / βεβαιϊςεων, οι οικονομικζσ καταςτάςεισ και τα πιςτοποιθτικά / βεβαιϊςεισ κα
κατιςχφουν του ανωτζρω πίνακα.
(εφόςον εφαρμόηεται)
Δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ ςτθν *...+ (χϊρα ςφςταςθσ), και/ι ςτθν *...+ (χϊρα εγκατάςταςθσ τθσ
εταιρείασ).
Υπό τθν ιδιότθτα του *…+ (κζςθ)
Εξουςιοδοτθμζνοσ προσ υπογραφι τθσ παροφςασ διλωςθσ ςτο όνομα (επωνυμία)
*…+ (τόποσ), *…+ (θμερομθνία)
(υπογραφι)
(κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ)
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 2
Ρροσ: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.

Εγϊ (Eμείσ), ο/θ (οι) κάτωκι υπογράφων/ουςα (-οντεσ) *…+ (πλιρεσ όνομα), του *…+ (πλιρεσ όνομα
πατζρα) και τθσ *…+ (πλιρεσ όνομα μθτζρασ), κάτοχοσ του *…+ (χϊρα) διαβατθρίου/δελτίου ταυτότθτασ με
αρικμό *…+ που εκδόκθκε από *…+ (θ αρχι που εξζδωςε το διαβατιριο/δελτίο ταυτότθτασ) ςτισ *…+
(θμερομθνία ζκδοςθσ του διαβατθρίου/δελτίου ταυτότθτασ), *…+ (χϊρα) πολίτθσ, γεννθμζνοσ/θ ςτθν *…+
(τόποσ γζννθςθσ, πόλθ και χϊρα) ςτισ *…+ (θμερομθνία γζννθςθσ), κάτοικοσ *…+ (χϊρα - πόλθ - οδόσ –
ταχυδρομικόσ κϊδικασ) ,ςτθν περίπτωςθ που οι νόμιμοι εκπρόςωποι τθσ εταιρείασ είναι περιςςότεροι
από ζνασ, τα λεπτομερι ςτοιχεία όλων των εκπροςϊπων που κα υπογράφουν πρζπει να
ςυμπλθρϊνονται-, ενεργϊντασ υπό τθν ιδιότθτά μου/μασ ωσ νομίμου(-ων) εκπροςϊπου(-ων) του νομικοφ
προςϊπου με τθν εταιρικι επωνυμία *…+ (πλιρθσ εταιρικι επωνυμία), που ιδρφκθκε βάςει των νόμων τθσ
*…+ (χϊρα), με αρικμό μθτρϊου εταιρείασ *…+ και καταςτατικι ζδρα ςτθν *…+ (χϊρα - πόλθ – οδόσ –
ταχυδρομικόσ κϊδικασ), με *…+ (χϊρα) αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου *…+, με τθν παροφςα δθλϊνω(-ουμε)
ςε ςχζςθ με τθν υποβολι προςφοράσ από *…+ (επωνυμία του Διαγωνιηομζνου) ςτον διαγωνιςμό που
προκθρφχκθκε από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ με τίτλο «Διεκνισ Ανοικτόσ
Διαγωνιςμόσ για τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ ΣΔΙΤ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου του Μετρό
Θεςςαλονίκθσ», ςφμφωνα με τθ ςχετικι Διακιρυξθ (θ «Διακιρυξθ») τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ότι:
(εφόςον εφαρμόηεται)
Δεν απαιτείται ζλεγχοσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ *…+ (χϊρα
εγκατάςταςθσ τθσ εταιρείασ).
(εφόςον εφαρμόηεται)
Δεν απαιτείται δθμοςίευςθ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ *…+ (χϊρα
εγκατάςταςθσ τθσ εταιρείασ).
(εφόςον εφαρμόηεται)
Δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ ςτθν *...+ (χϊρα ςφςταςθσ), και/ι ςτθν *...+ (χϊρα εγκατάςταςθσ τθσ
εταιρείασ).
Υπό τθν ιδιότθτα του *…+ (κζςθ)
Εξουςιοδοτθμζνοσ προσ υπογραφι τθσ παροφςασ διλωςθσ ςτο όνομα (πλιρθσ εταιρικι επωνυμία)
*…+ (τόποσ), *…+ (θμερομθνία)
(υπογραφι)
(κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ)
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ΡΑΑΤΗΜΑ IV – Αποδεικτικά τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ

Για τθν απόδειξθ των απαιτιςεων των όρων 2.2.6.1. και 2.2.6.2. τθσ παροφςασ, οι Διαγωνιηόμενοι
απαιτείται να υποβάλλουν τα παρακάτω ςτοιχεία:
• Κατάλογο των ςυμβάςεων υπθρεςιϊν από τον οποίο να προκφπτει θ απαιτοφμενθ τεχνικι και
επαγγελματικι ικανότθτα των παρ. 2.2.6.1. και 2.2.6.2. τθσ παροφςασ.
• Σχετικά πιςτοποιθτικά των Κυρίων των ζργων, από τα οποία κα προκφπτει θ καλι εκτζλεςθ των
υπθρεςιϊν, ικανοποιϊντασ τισ ςυμβατικζσ απαιτιςεισ των Κυρίων των ζργων.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά κα πρζπει να αναφζρονται ςαφϊσ τα ακόλουκα:
α. Το αντικείμενο των εργαςιϊν.
β. Ροςοςτά ςυμμετοχισ επί του ςυνόλου τθσ Σφμβαςθσ.
γ. Ο προχπολογιςμόσ τθσ Σφμβαςθσ.
δ. Ο χρόνοσ υπογραφισ και περάτωςθσ τθσ Σφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ κοινοπρακτικισ εκτζλεςθσ με άλλεσ επιχειριςεισ των εν λόγω ςυμβάςεων, ςτο
πιςτοποιθτικό κα αναφζρεται θ ςυμμετοχι του Διαγωνιηόμενου ι των μελϊν του Διαγωνιηόμενου ςτθν
εκτζλεςι τουσ, κακϊσ και το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο αυτισ τθσ ςυμμετοχισ.
Στθν περίπτωςθ που οριςμζνα από τα ςτοιχεία που ηθτοφνται δεν περιλαμβάνονται ςτα εν λόγω
πιςτοποιθτικά, αυτά κα δθλϊνονται με ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του Διαγωνιηόμενου, θ οποία κα
ςυνοδεφει τα πιςτοποιθτικά. Η υπεφκυνθ διλωςθ όμωσ, δεν δφναται να αντικαταςτιςει τα απαιτοφμενα
πιςτοποιθτικά εκτζλεςθσ των προμθκειϊν. Η υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται αποκλειςτικά και μόνο για
ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων τθσ προμικειασ που δεν αναφζρονται ςτα πιςτοποιθτικά (π.χ. χρονικι διάρκεια
κτλ).
Για όςεσ ςυμβάςεισ δεν προςκομιςκοφν πιςτοποιθτικά και ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ για τυχόν
ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία τουσ, οι ςυμβάςεισ αυτζσ δεν κα λθφκοφν υπόψθ ςαν εμπειρία του
Διαγωνιηόμενου.
Για τθν απόδειξθ των πρόςκετων απαιτιςεων του όρου 2.2.6.3. παροφςασ, οι Διαγωνιηόμενοι απαιτείται
να υποβάλλουν πιςτοποιθτικά ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 από
διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ.
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Υποφακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»
Β1.1- Υπόδειγμα Επιςτολισ Ρεριγραφισ Χρθματοδότθςθσ
Ρροσ: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
Ημερομθνία: *…+
Θζμα: Διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ με τίτλο «Διεκνισ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ
για τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ ΣΔΙΤ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου του Μετρό Θεςςαλονίκθσ»
Αξιότιμοι Κφριοι,
Πλοι οι όροι που χρθςιμοποιοφνται και δεν ορίηονται διαφορετικά ςτθν παροφςα επιςτολι ζχουν τθν
ζννοια που τουσ αποδίδεται ςτθν Διακιρυξθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ με τίτλο
«Διεκνισ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ για τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ ΣΔΙΤ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του
δικτφου του Μετρό Θεςςαλονίκθσ»
Δια τθσ παροφςασ δθλϊνουμε ότι θ χρθματοδότθςθ και/ι θ άντλθςθ κεφαλαίων για τθν υλοποίθςθ των
λοιπϊν προβλεπομζνων χριςεων που περιλαμβάνονται ςτον πίνακα πθγϊν και χριςεων κεφαλαίων, που
ζχουμε καταρτίςει ςφμφωνα με τον όρο 2.4.4.2 τθσ Διακιρυξθσ και ςε ςυμμόρφωςθ με το Επιχειρθματικό
Σχζδιο που ζχουμε καταρτίςει ςφμφωνα με τον όρο 2.4.4.3 τθσ Διακιρυξθσ, κα προκφψει από τισ
ακόλουκεσ πθγζσ:
1. Κατά τθ διάρκεια τθσ Ρροπαραςκευαςτικισ Ρεριόδου Α τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τον όρο 2.4.4.2.
«Φφλλα Εξόδου» – «Σφνοψθ»:
1.1. EURO *•+ από ίδια κεφάλαια
1.2. EURO *•+ από δανειακά κεφάλαια Αποδεκτϊν Ριςτωτικϊν Ιδρυμάτων

2. Κατά τθ διάρκεια ολόκλθρθσ τθσ περιόδου τθσ Σφμβαςθσ:
2.1. EURO *•+ από ίδια κεφάλαια
2.2. EURO *•+ από δανειακά κεφάλαια Αποδεκτϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων
2.3. EURO *•+ από ζςοδα από πλθρωμζσ διακεςιμότθτασ
Ωσ προσ το ςτοιχείο (1.1), οι μζτοχοί μασ κα καλφψουν με μετοχικό κεφάλαιο ςυνολικό ποςό ΕΥΩ *.+ από
ίδια Κεφάλαια και με (δευτερογενζσ) δάνειο μετόχων ι οιονεί ίδια κεφάλαια το ιςόποςο των Ευρϊ *•+.
Αντίγραφο τθσ Επιςτολισ Δζςμευςθσ Επζνδυςθσ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτιματοσ B1.2 τθσ
Διακιρυξθσ, επιςυνάπτεται ςε αυτι τθν επιςτολι.
Ωσ προσ το ςτοιχείο (1.2) ανωτζρω, το ποςό των ΕΥΩ *·+ είναι διακζςιμο ςε εμάσ από δανειακά κεφάλαια,
ςφμφωνα με τθν επιςτολι τθσ/των τράπεηασ(ων) *επωνυμία τράπεηασ(ων)+. Αντίγραφο ςχετικισ επιςτολισ
τθσ/των ωσ άνω τράπεηασ(ων), ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ωσ παράρτθμα V τθσ
Διακιρυξθσ, επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα επιςτολι.
Ωσ προσ το ςτοιχείο (2.1), οι μζτοχοί μασ κα καλφψουν με μετοχικό κεφάλαιο ςυνολικό ποςό ΕΥΩ * ]
από ίδια κεφάλαια και με (δευτερογενζσ) δάνειο μετόχων ι οιονεί ίδια κεφάλαια το ιςόποςο των ΕΥΩ
[ ]. *Εάν το ςθμείο 2.1 είναι μεγαλφτερο του ςθμείου 1.1, επιςυνάπτεται επί τθσ παροφςασ επιςτολισ
αντίγραφο τθσ Επιςτολισ Δζςμευςθσ Επζνδυςθσ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτιματοσ [B1.2 τθσ
Σελίδα 82

22PROC011180910 2022-09-02

Δηεζλής Αλοηθηός Δηαγφληζκός γηα ηε ζύλαυε
Σύκβαζες ΣΔΙΤ γηα ηε ιεηηοσργία θαη ζσληήρεζε ηοσ
δηθηύοσ ηοσ Μεηρό Θεζζαιολίθες

RFP - 427/22
A.Σ.: 164503

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακιρυξθσ, περιλαμβάνοντασ τθν επιπρόςκετθ απαίτθςθ χρθματοδότθςθσ, τζτοια ϊςτε θ ςυνολικι
ανάγκθ Ιδίων κεφαλαίων να καλφπτεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ δεν
απαιτείται ςυμπλθρωματικι επιςτολι. Εναλλακτικά, δυο (2) επιςτολζσ του παραρτιματοσ Β1.2 μπορεί να
εκδοκοφν καλφπτοντασ τόςο τθ προπαραςκευαςτικι περίοδο όςο και τθ ςυνολικι διάρκεια τθσ
φμβαςθσ.]
Ωσ προσ το ςτοιχείο (2.2) ανωτζρω, το ποςό των ΕΥΩ [+ είναι διακζςιμο ςε εμάσ από δανειακά
κεφάλαια, ςφμφωνα με τθν επιςτολι τθσ/των τράπεηασ(ων) *επωνυμία τράπεηασ(ων)+. *Εάν το ςθμείο 2.2
είναι μεγαλφτερο του ςθμείου 1.2, επιςυνάπτεται επί τθσ παροφςασ επιςτολισ αντίγραφο τθσ/των
επιςτολισ/ϊν των ςχετικϊν τραπεηϊν/ δανειηόντων ιδρυμάτων, ςφμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτιματοσ B1.3 τθσ Διακιρυξθσ, περιλαμβάνοντασ τθν επιπρόςκετθ απαίτθςθ χρθματοδότθςθσ, τζτοια
ϊςτε θ ςυνολικι ανάγκθ τραπεηικοφ χρζουσ να καλφπτεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια φμβαςθσ, ςε αυτι τθν
περίπτωςθ δεν απαιτείται ςυμπλθρωματικι επιςτολι. Εναλλακτικά, δυο (2) επιςτολζσ του παραρτιματοσ
Β1.3 μπορεί να εκδοκοφν καλφπτοντασ τόςο τθ προπαραςκευαςτικι περίοδο όςο και τθ ςυνολικι διάρκεια
τθσ φμβαςθσ.+

Με τθν ιδιότθτα του……..
Εκ μζρουσ και για λογαριαςμό (ειςάγετε τθν εμπορικι επωνυμία του Διαγωνιηομζνου)
(Υπογραφι/εσ)
(Γνιςιο Υπογραφισ)
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Β1.2- Δζςμευςθ Επζνδυςθσ – Υπόδειγμα Επιςτολισ Δζςμευςθσ Επενδυτικϊν Κεφαλαίων
Από:
*Διαγωνιηόμενοσ 1+
*Διαγωνιηόμενοσ 2+
*Διαγωνιηόμενοσ 3+
*Διαγωνιηόμενοσ 4+
(από κοινοφ, οι «Διαγωνιηόμενοι»)
Ρροσ:
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
Λ. Μεςογείων 191-193,
115 25 Ακινα, Ελλάδα
Ημερομθνία: *…+

Θζμα: Διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν ςφναψθ Σφμβαςθσ ΣΔΙΤ για τθν ανάκεςθ τθσ λειτουργίασ και
ςυντιρθςθσ του δικτφου του Μετρό Θεςςαλονίκθσ (θ «Διαγωνιςτικι Διαδικαςία»)

Αξιότιμοι Κφριοι,
Κατανοοφμε, ότι ςτα πλαίςια τθσ Διακιρυξθσ που εκδόκθκε από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςτισ
*θμερομθνία+ (θ «Διακιρυξθ»), θ *επωνυμία Διαγωνιηόμενου+ (ο «Διαγωνιηόμενοσ») προτίκεται να
υποβάλει δεςμευτικι προςφορά ςτα πλαίςια τθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ.
Ρεραιτζρω, κατανοοφμε ότι, δυνάμει του όρου 2.4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ , ο Διαγωνιηόμενοσ απαιτείται να
επιβεβαιϊςει τα ποςά που είναι διακζςιμα ςε αυτόν ςε ςχζςθ με τθ χρθματοδότθςθ τθσ Σφμβαςθσσ.
Πλοι οι όροι που γράφονται με κεφαλαία και δεν ορίηονται διαφορετικά ςτθν παροφςα επιςτολι κα ζχουν
τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται ςτθν Διακιρυξθ και το Τελικό Σχζδιο τθσ Σφμβαςθσ Σφμπραξθσ.
Σε ςυνεργαςία με τουσ ςυμβοφλουσ μασ, εξετάςαμε και αποδεχόμαςτε τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ
Σφμπραξθσ κακϊσ και τουσ όρουσ τθσ Ρροςφοράσ του Διαγωνιηόμενου και βεβαιϊνουμε ότι ςε περίπτωςθ
που ο Διαγωνιηόμενοσ καταςτεί Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ, κα ςυμμετάςχουμε ςτο μετοχικό κεφάλαιο που
αντιςτοιχεί ςτθν ςυςτακθςόμενθ ΕΕΣ, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ Διακιρυξθσ. Ρεραιτζρω,
δθλϊνουμε ότι δεν κα απαιτιςουμε περαιτζρω διαπραγμάτευςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ Σφμπραξθσ
Με τθν παροφςα ο κακζνασ μασ μεμονωμζνα (και όχι από κοινοφ ι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον)
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ ανζκκλθτα να διακζςει, άμεςα ι ζμμεςα, ςτον Ρροςωρινό Ανάδοχο το ποςό
που παρατίκεται ζναντι των αντίςτοιχων εταιρικϊν επωνυμιϊν μασ ςτον κάτωκι πίνακα, ςε μετρθτά, ςε
άμεςα διακζςιμα κεφάλαια, για να εξαςφαλιςκεί πωσ ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ κα ζχει (ςε ςυνδυαςμό με
τα άλλα διακζςιμα ςε αυτόν ποςά ςε μετρθτά ι ταμειακά ιςοδφναμα ι δανειακά κεφάλαια) επαρκι
χρθματικά διακζςιμα, ϊςτε να ικανοποιιςει τθν καταβολι του ποςοφ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ Σφμπραξθσ
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Όλοκα Δηαγφληδόκελοσ

Αηοκηθή Δέζκεσζε (ποζά ζε ΕΥΡΩ)
[ ]
[ ]
[ ]

Δεζκεσηηθή Επέλδσζε

[ ]

Ωσ ατομικι δζςμευςθ νοείται θ δεςμευμζνθ επζνδυςθ κάκε Διαγωνιηόμενου και το ςφνολο των ατομικϊν
δεςμεφςεων ςυνιςτά τθ ςυνολικι δεςμευτικι επζνδυςθ και το μζγιςτο ςυνολικό πλθρωτζο ποςό, βάςει
τθσ παροφςασ επιςτολισ: (i) από τουσ Διαγωνιηόμενουσ, δεν κα υπερβεί τθν απαιτοφμενθ ςυνολικι
δζςμευςθ και (ii) από τον κάκε Διαγωνιηόμενο, δεν κα υπερβεί το ποςό τθσ ατομικισ δζςμευςθσ του κάκε
Διαγωνιηόμενου.
Ρεραιτζρω, κάκε Διαγωνιηόμενοσ βεβαιϊνει, ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ επιςτολισ:
α) ζχει λάβει όλεσ τισ απαραίτθτεσ εςωτερικζσ εταιρικζσ εγκρίςεισ και ζχει προβεί ςε όλεσ τισ άλλεσ
ενζργειεσ (π.χ. μετοχικζσ, κρατικζσ, ι άλλεσ άδειεσ ι ςυναινζςεισ) που τυχόν απαιτοφνται ςε ςχζςθ με τθν
ικανότθτά του να ειςζλκει και να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του βάςει τθσ παροφςασ επιςτολισ,
β) θ ανάλθψθ και εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του βάςει τθσ παροφςασ επιςτολισ δεν (i) παραβιάηει
οποιαδιποτε διάταξθ του ιδρυτικοφ εγγράφου ι/και του καταςτατικοφ του ι/και οποιουδιποτε άλλου
ιςοδφναμου εγγράφου ςφςταςθσ ι (ii) ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν παραβίαςθ νόμων ι κανονιςμϊν τθσ
δικαιοδοςίασ εγκατάςταςθσ του ι οποιαςδιποτε εντολισ, διατάγματοσ ι απόφαςθσ δικαςτθρίου ι
οποιαςδιποτε κυβερνθτικισ ι κανονιςτικισ αρχισ,
γ) οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν παροφςα αποτελοφν δεςμευτικζσ υποχρεϊςεισ για τον
Διαγωνιηόμενο,
δ) υφίςταται διακεςιμότθτα κεφαλαίων για τθν καταβολι τθσ Δεςμευτικισ Επζνδυςθσ,
ε) αποδζχεται τον επιμεριςμό κινδφνων και τουσ εμπορικοφσ όρουσ, ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ
Σφμπραξθσ
ςτ) αποδζχεται το Χρθματοοικονομικό Μοντζλο που υποβλικθκε με τθν Ρροςφορά του Ρροςωρινοφ
Αναδόχου,
η) εφόςον ο Διαγωνιηόμενοσ ανακθρυχκεί Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ, και μζχρι τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ τθσ
Σφμβαςθσ, κα προβεί ςτθν ζκδοςθ Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν για ποςό ίςο με τθν Ατομικι του Δζςμευςθ, από
Αποδεκτά Ριςτωτικά Ιδρφματα ι επιλζξιμεσ αςφαλιςτικζσ οντότθτεσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
Σφμβαςθ Σφμπραξθσ
θ) οι όροι και προχποκζςεισ καταβολισ τθσ δεςμευτικισ επζνδυςθσ που περιλαμβάνονται ςτθν
Ρροςφορά είναι πλιρεισ και ακριβείσ,
κ) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθν προβεί ςε επιβολι πρόςκετου περικωρίου χρθματοδότθςθσ ι
λοιπϊν προμθκειϊν, πζρα από αυτζσ που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθν Ρροςφορά του Διαγωνιηόμενου.
Η επιςτολι αυτι μπορεί να υπογραφεί ςε οποιονδιποτε αρικμό αντιτφπων, κακϊσ και από κάκε μζροσ ςε
ξεχωριςτά αντίτυπα. Κάκε αντίτυπο αποτελεί ζνα πρωτότυπο, αλλά όλα τα αντίτυπα κα ςυναποτελοφν
ζνα και το αυτό ζγγραφο. Ραράδοςθ αντιτφπου τθσ παροφςασ επιςτολισ με επιςφναψθ ςε μινυμα
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε μορφι PDF ι με τθλεομοιοτυπία κα κεωρείται ωσ ζγκυροσ τρόποσ
παράδοςθσ.
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Η επιςτολι αυτι διατθρείται ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθν περίοδο ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ του (όνομα
Διαγωνιηόμενου) όπωσ αυτι δφναται να παρατακεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.
Η παροφςα επιςτολι διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο. Κάκε ζνα από τα μζρθ τθσ παροφςασ επιςτολισ
δζχεται τθν υπαγωγι του ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ, Ελλάδα, ςε ςχζςθ
με οποιαδιποτε διζνεξθ αναφορικά με τθν παροφςα επιςτολι.
Με εκτίμθςθ,

Με τθν ιδιότθτα του……..
Εκ μζρουσ και για λογαριαςμό (ειςάγετε τθν εμπορικι επωνυμία του Διαγωνιηόμενου)
(Υπογραφι/εσ)
(Γνιςιο Υπογραφισ)
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Β1.3

Υπόδειγμα Επιςτολισ Τράπεηασ/ϊν προσ Επιβεβαίωςθ

Διάκεςθσ Χρθματοδότθςθσ
*Συμπληρώνεται από Αποδεκτά Πιςτωτικά Ιδρφματα+
Από: *Επωνυμία Τράπεηασ(ων)+
Ρροσ: *Επωνυμία Διαγωνιηομζνου]
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.
Ημερομθνία: *…+
Θζμα: Διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ με τίτλο «Διεκνισ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ
για τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ ΣΔΙΤ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου του Μετρό Θεςςαλονίκθσ»
Αξιότιμοι Κφριοι,
Αναφερόμαςτε ςτθν Διακιρυξθ …. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., θ οποία αφορά τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία για
τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ με τίτλο «Διεκνισ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ για τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ ΣΔΙΤ για τθ
λειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου του Μετρό Θεςςαλονίκθσ» από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. προσ
[επωνυμία Διαγωνιηομζνου+ (ο «Διαγωνιηόμενοσ»). Πλοι οι όροι που χρθςιμοποιοφνται και δεν ορίηονται
διαφορετικά ςτθν παροφςα επιςτολι ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται ςτθν Διακιρυξθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΟ Α.Ε. για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ με τίτλο «Διεκνισ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ για τθ ςφναψθ
Σφμβαςθσ ΣΔΙΤ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου του Μετρό Θεςςαλονίκθσ».
Με τθν παροφςα είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να επιβεβαιϊςουμε τθν υποςτιριξι μασ ςτον
Διαγωνιηόμενο ςε ςχζςθ με τθν Οικονομικι Ρροςφορά και αποδεχόμαςτε ότι θ παροφςα επιςτολι κα
ενταχκεί και κα αποτελζςει μζροσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ που κα υποβλθκεί από τον
Διαγωνιηόμενο, ςφμφωνα με τον όρο 2.4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ.
Εξετάςαμε και είμαςτε ικανοποιθμζνοι με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ Σφμπραξθσ κακϊσ και τα βαςικά
ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Διαγωνιηομζνου και βεβαιϊνουμε ότι ζχουμε λάβει εςωτερικι
επί τθσ αρχισ προζγκριςθ για τθν υποςτιριξθ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Διαγωνιηομζνου, ςε
περίπτωςθ που αυτόσ καταςτεί Ανάδοχοσ, ςε ποςοςτό ίςο ι μεγαλφτερο του 100% των ςυνολικϊν
δανειακϊν αναγκϊν του Διαγωνιηομζνου για τθν υλοποίθςθ των λοιπϊν προβλεπομζνων ςτον πίνακα
πθγϊν και χριςεων κεφαλαίων για τθν περίοδο τθσ Σφμβαςθσ που προςκομίηεται ςφμφωνα με τον όρο
2.4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ, αναγνωρίηοντασ ότι δεν κα απαιτιςουμε περαιτζρω διαπραγμάτευςθ των όρων
τθσ Σφμβαςθσ.
Ειδικότερα βεβαιϊνουμε ότι, με βάςθ τον ζλεγχο τον οποίο πραγματοποιιςαμε:
(α) δεν υφίςτανται ςθμαντικζσ εμπορικισ φφςθσ εκκρεμότθτεσ μεταξφ θμϊν και του Διαγωνιηομζνου,
αναφορικά με τουσ όρουσ τθσ χρθματοδότθςισ μασ προσ αυτόν,
(β) τα δανειακά κεφάλαια του Διαγωνιηομζνου που προτείνονται ςτθν Ρροςφορά του, καλφπτουν, κατά
πάςα ςυνετά προβλεπόμενθ εκδοχι, το 100% των ςυνολικϊν αναγκϊν για τθν υλοποίθςθ των
προβλεπόμενων ςτον πίνακα πθγϊν και χριςεων κεφαλαίων που υποβάλλεται ςφμφωνα με τον όρο
2.4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ , υπό τθν επιφφλαξθ των αιρζςεων που αναφζρονται κατωτζρω,
(γ) το χρθματοοικονομικό μοντζλο που μασ γνωςτοποιικθκε από τον Διαγωνιηόμενο είναι αποδεκτό και
ςφμφωνο με τουσ όρουσ που ζχουν τεκεί από εμάσ (με τθν επιφφλαξθ τυχόν τροποποιιςεων που κα
προκφψουν με τθν ολοκλιρωςθ του τελικοφ τεχνικοφ ελζγχου κακϊσ και του τελικοφ ελζγχου τθσ
ακρίβειασ, πλθρότθτασ και ςυμβατότθτασ του χρθματοοικονομικοφ μοντζλου) και
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(δ) Οι όροι και προχποκζςεισ τθσ χρθματοδότθςισ μασ επιςυνάπτονται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του
Διαγωνιηομζνου και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο τα ςτοιχεία που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα Β1.3.
Οι ανωτζρω όροι και προχποκζςεισ τελοφν υπό τθν αίρεςθ:

i.

ικανοποιθτικισ ολοκλιρωςθσ τθσ εκ μζρουσ μασ διαδικαςίασ ενδελεχοφσ ελζγχου,

ii.

των τελικϊν εςωτερικϊν εγκρίςεων από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ χρθματοδότθςθ και ςτθ
διοργάνωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ,

iii.

τθσ φπαρξθσ ικανοποιθτικισ νομικισ, τεχνικισ και αςφαλιςτικισ διαπίςτευςθσ,

iv.

του τελικοφ ελζγχου τθσ ακρίβειασ, πλθρότθτασ και ςυμβατότθτασ του χρθματοοικονομικοφ
μοντζλου και

v.

τθσ μθ ουςιϊδουσ δυςμενοφσ μεταβολισ των πραγματικϊν, οικονομικϊν και νομικϊν ςυνκθκϊν,
ςε ςχζςθ με αυτζσ που επικρατοφν κατά τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ. Ωσ «Ουςιϊδθσ Δυςμενισ
Μεταβολι» νοείται οποιοδιποτε γεγονόσ (τα) ι περιςτάςεισ από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ μζχρι και
τθν υπογραφι των εγγράφων δανειοδότθςθσ (οι «Κφριεσ Συμβάςεισ Χρθματοδότθςθσ»), το οποίο
κατά τθ γνϊμθ μασ (ενεργϊντασ εφλογα και βάςει των κοινά αποδεκτϊν επιχειρθματικϊν πρακτικϊν
του κλάδου και ςυναλλακτικϊν θκϊν) κα επθρζαηε ουςιωδϊσ και αρνθτικά:

(i) τισ διεκνείσ και εγχϊριεσ αγορζσ χριματοσ, κεφαλαίων, δανείων ι γενικότερα τθν τραπεηικι
αγορά,

(ii) το κόςτοσ αναχρθματοδότθςισ μασ για διάρκειεσ αντίςτοιχεσ με αυτζσ των κυρίων ςυμβάςεων
χρθματοδότθςθσ

(iii) τισ επιχειρθματικζσ προοπτικζσ του Διαγωνιηομζνου αναφορικά με τθν ανάκεςθ, όπωσ αυτζσ
υφίςταντο κατά τθν υποβολι τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ.

(iv) τθ χρθματοοικονομικι, νομικι, και γενικότερθ κατάςταςθ του Διαγωνιηόμενου,
(v) τθ δυνατότθτα τθσ ΕΕΕΣ/ςυναλλαγισ να αποπλθρϊςει τα δανειακά κεφάλαια όπωσ αυτά κα
κακίςτανται πλθρωτζα.
Για τθν αποφυγι αμφιβολιϊν, οι ουςιϊδεισ δυςμενείσ μεταβολζσ δεν κα περιλαμβάνουν διακυμάνςεισ
ςτα επίπεδα τιμϊν που είναι ςυνθκιςμζνα ςτισ αγορζσ χρζουσ, τραπεηϊν ι κεφαλαίων.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ και υπό τθν επιφφλαξθ τθσ αναφερόμενθσ
επιφφλαξθσ ανωτζρω, κα πρζπει μόνο να λάβουν χϊρα οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν οριςτικοποίθςθ
και υπογραφι των Εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ που κα κακιςτοφν δυνατι τθν εκταμίευςθ του (ων) δανείου
(ων).
Επιπλζον, αναγνωρίηουμε ότι δεν κα υπάρξει περαιτζρω διαπραγμάτευςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ και ότι
οι οριςτικοποιθμζνεσ εκδόςεισ των χρθματοδοτικϊν ςυμβάςεων ι εγγράφων δεν κα επθρεάςουν
αρνθτικά τα ςυμβατικά δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. που απορρζουν από τθν
Διακιρυξθ.
Η παροφςα επιςτολι ιςχφει για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν, διάςτθμα ίςο με τον χρόνο ιςχφοσ των προςφορϊν. Εφόςον
ηθτθκεί από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ζπειτα από απλό γραπτό αίτθμά του, θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
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παροφςασ κα παρατακεί για πρόςκετθ περίοδο ζξι (6) μθνϊν. Για τυχόν επιπλζον παράταςθ τθσ ιςχφοσ
τθσ παροφςασ απαιτείται ςχετικι ζγκριςθ από τθν(τισ) αρμόδια(εσ) επιτροπι(ζσ) του(των) ιδρφματόσ μασ.
Η παροφςα επιςτολι διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο. Κάκε μζροσ τθσ παροφςασ επιςτολισ αποδζχεται
τθν υπαγωγι του ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των δικαςτθρίων τθσ Ακινασ (Ελλάδα), ςε ςχζςθ με
οποιαδιποτε διαφορά αναφορικά με τθν παροφςα επιςτολι.
Με εκτίμθςθ,

Εκ μζρουσ και για λογαριαςμό τθσ/των *επωνυμία Σράπεηασ(ων)]
(Σφραγίδα/εσ και Υπογραφι/εσ):
…………………………………………………………….
Πνομα:
Θζςθ:
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Β1.4 Ελάχιςτο Ρεριεχόμενο των Πρων Χρθματοδότθςθσ
Για κάκε τφπο δανειακϊν κεφαλαίων που παρζχονται ςτθν ΕΕΣ, οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ πρζπει να
παρζχονται τουλάχιςτον:
1. πλιρεισ λεπτομζρειεσ τθσ ταυτότθτασ των δανειςτϊν
2. ποςοςτό του ςυνολικοφ ποςοφ που δεςμεφεται να παρζχει κάκε δανειςτισ
3. είδοσ δανειακισ χρθματοδότθςθσ και ςκοπόσ του δανειςμοφ
4. ποςόδανειςμοφ
5. προχποκζςεισκάλυψθσ («conditions precedent to drawdown»)
6. περίοδοσ χάριτοσ, πρόγραμμα αποπλθρωμισ
7. βαςικό επιτόκιο
8. περικϊριο επιτοκίου
9. οποιοδιποτε άλλο κόςτοσ που ςχετίηεται με τθ χρθματοδότθςθ (κατά περίπτωςθ)
10. οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία είναι ςθμαντικι για τθ χρθματοδότθςθ αυτι
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Β2

Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ

Το υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ κα αναρτθκεί ςτο ΕΣΗΔΗΣ ςε pdf και ςε επεξεργάςιμθ μορφι
Microsoft Excel. Οποιαδιποτε τροποποίθςθ του υποδείγματοσ, εκτόσ από τθ ςυμπλιρωςθ των δεδομζνων
ειςαγωγισ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ απαγορεφεται αυςτθρά και μπορεί να οδθγιςει ςε αποκλειςμό.

Β3

Υπόδειγμα Σφνοψθσ

Το υπόδειγμα Σφνοψθσ κα αναρτθκεί ςτο ΕΣΗΔΗΣ ςε επεξεργάςιμθ μορφι Microsoft Excel. Οποιαδιποτε
τροποποίθςθ του υποδείγματοσ, εκτόσ από τθ ςυμπλιρωςθ των δεδομζνων ειςαγωγισ απαγορεφεται
αυςτθρά και μπορεί να οδθγιςει ςε αποκλειςμό.
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