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ΆΡΘΡΟ 1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.1.

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. (Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό,
για την “Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την δυνατότητα μετατροπής των οχημάτων
Stadler GTW-2/6 Railbuses από ντιζελοκίνητα σε πλήρως ηλεκτροκίνητα”

1.2.

Σκοπός του διαγωνισμού αυτού είναι μέσω της μελέτης σκοπιμότητας να διαπιστωθούν οι
προϋποθέσεις που ισχύουν για την παραπάνω μετατροπή.

1.3.

Ο προϋπολογισμός της αξίας του έργου έχει προϋπολογιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι
του ποσού των Ευρώ εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ.

1.4.

Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr την 14/01/2019
καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΚΗΜΔΗΣ» την 14/01/2019 λαμβάνοντας
κωδικό ΑΔΑΜ 19PROC004327793.

1.5.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό, τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας
Αρχής είναι τα ακόλουθα:
(α) Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
Λ.Λιοσίων 301, 104 45 ΑΘΗΝΑ
(β) Αριθμός Τηλεφώνου: + 30 210 83 18 158
(γ) Αριθμός Φαξ: + 30 210 83 18 558

1.6.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις
διατάξεις:
Του αρ. 8 του ν. 3891/2010
Του ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και τον Ν. 3016/2002 περί εταιρικής
διακυβέρνησης,
του Ν. 4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.
Του νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Την υπ’ αριθμόν 220/Α1/14-11-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
περί παροχής εξουσιοδοτήσεων.
Την υπ’ αριθμόν 266/Α5/21.12.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
περί προκηρύξεως του παρόντος διαγωνισμού.

ΆΡΘΡΟ 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να μελετηθούν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την δυνατότητα
μετατροπής των οχημάτων Stadler GTW-2/6 Railbuses, που έχει στην κατοχή του το Ελληνικό Δημόσιο
και διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, από ντιζελοκίνητα σε πλήρως ηλεκτροκίνητα. Προς τούτο η ΓΑΙΑΟΣΕ
συντάσσει διαγωνισμό για την σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας. Η ΓΑΙΑΟΣΕ διαχειρίζεται δεκαεπτά (17)
οχήματα Stadler GTW-2/6 Railbuses τα οποία είναι ντιζελοκίνητα. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον Ελληνικό
σιδηρόδρομο τους τελευταίους μήνες κάνουν επιτακτική την διερεύνηση τεχνολογικής αναβάθμισης των
υφιστάμενων συρμών για την επίτευξη καλύτερων οικονομικά συμφωνιών σε συνδυασμό με την
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και την ολοκλήρωση ηλεκτροκίνησης του σιδ/κου
δικτύου μέσα στα επόμενα χρόνια.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις του περιεχομένου της μελέτης σκοπιμότητας είναι οι παρακάτω:
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-

Ανάλυση βασιζόμενη κατά 100% στα υφιστάμενα μοντέλα οχημάτων της εταιρείας Stadler
τύπου GTW-2/6 Railbuses παραγωγής 2004

-

Κατάθεση προκαταρκτικών σχεδίων

-

Κατάθεση τεχνικής έκθεσης & προκαταρκτικής ανάλυσης

-

Αναφορά τάξης μεγέθους κόστους της δαπάνης και χρονική διάρκεια της μετατροπής

-

Κατάθεση σχεδίου υλοποίησης

-

Αξιολόγηση κινδύνων

-

Αξιολόγηση αναγκαιότητας, δυνατότητας και κόστους ομολογοποίησης από εξειδικευμένο
φορέα πιστοποιήσεων

ΆΡΘΡΟ 3. ΑΜΟΙΒΗ
Η ΓΑΙΑΟΣΕ θα καταβάλει στον Ανάδοχο οικονομικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση του έργου και τις
υπηρεσίες που θα προσφέρει, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, όπως ειδικότερα ορίζεται
στο Άρθρο 9.
Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Η συνολική διάρκεια των υπηρεσιών μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του
Αναδόχου και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, με αντίστοιχη χρονική παράταση της εγγυητικής
προκαταβολής, αν έχει λάβει.
Ο τρόπος πληρωμής θα καθορίζεται στην προσφορά (στο Παράρτημα III) ως παρακάτω:
Α) Με την εξόφληση εντός 30 ημερών του 100% της συμβατικής αξίας μετά την παραλαβή της μελέτης
από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.
Β) Με άνοιγμα ανέγκλητης πίστωσης πληρωτέο με την παραλαβή της μελέτης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.
Γ) Με προκαταβολή 50% με την υπογραφή της σύμβασης, προσκόμιση αντίστοιχης εγγυητικής
προκαταβολής από τον Ανάδοχο, που θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τους όρους που αναφέρονται στο
Παράρτημα IV και με άνοιγμα ανέγκλητης πίστωσης ή εγγυητικής τραπέζης για το υπόλοιπο 50%
πληρωτέο εντός 30 ημερών από την παραλαβή της μελέτης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.
Ο Ανάδοχος υποχρεωτικά στην προσφορά του θα αναφέρει έναν εκ των παραπάνω τρόπων πληρωμής.

ΆΡΘΡΟ 4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/01/2019, με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 11:00
και λήξη την 14:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής λ. Λιοσίων 301, 1ος όροφος, 104 45
Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

4.2.

Οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή
με εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό
ταχυδρομείο (courier). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή
ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των
φακέλων που τη συνοδεύουν.

4.3.

Προσφορές εκπρόθεσμες δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή,
επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους, χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών που έχει ήδη αρχίσει
κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή των
προσφορών όλων των Διαγωνιζομένων. Η επιστροφή των εκπρόθεσμων προσφορών γίνεται
μετά από έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων για την παραλαβή τους, η οποία
περιλαμβάνει και τους λόγους επιστροφής των προσφορών. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν
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παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από την ειδοποίησή τους, οι προσφορές
καταστρέφονται από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής.

ΆΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ– ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
5.1.

Η προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr και στην
ιστοσελίδα του «ΚΗΜΔΗΣ», από όπου θα μπορούν να την παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.

5.2.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμενος
έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που
περιλαμβάνονται στην προκήρυξη

ΆΡΘΡΟ 6.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα ή νομικά
πρόσωπα, που εδρεύουν στην ημεδαπή ή ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες που εδρεύουν
στην ημεδαπή, στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου, καθώς και στα Κράτη – Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου( ν. 2513/1997 Α’ 139) ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες
χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., καθώς και σε Κράτη, τα οποία
έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης συμβάσεων, αρκεί να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις
στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και να πληρούν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής
επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται παρακάτω.

6.2.

Ειδικότερα, για τη συμμετοχή τους, οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοοικονομική ικανότητα και τεχνική ικανότητα για την
εκτέλεση του έργου, ως εξής:

6.3.

Χρηματοοικονομική ικανότητα: για την ανάληψη της υλοποίησης του Έργου οι
Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν Χρηματοοικονομική Ικανότητα για ποσό τουλάχιστον
ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€).

6.4.

Επαγγελματική εμπειρία και τεχνική ικανότητα του Διαγωνιζόμενου
Λόγω της ειδικής φύσης του Έργου, για την παραδεκτή συμμετοχή τους, οι Διαγωνιζόμενοι θα
πρέπει να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, ειδική εμπειρία στην κατασκευή ή ανακαίνιση
τροχαίου υλικού αντίστοιχο με αυτό του διαγωνισμού και να έχουν τη δυνατότητα να
εκπονήσουν αντίστοιχες μελέτες, στη δε προσφορά τους πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις τεχνικής ικανότητας που αναλύονται παρακάτω:
Απαιτήσεις για την Τεχνική Ικανότητα του Διαγωνιζόμενου
Οι Διαγωνιζόμενοι, θα πρέπει να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού ειδική εμπειρία, στο
αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου που αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Άρθρο 8 της παρούσας.
Ειδικότερα, οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να:
(i)

να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στη σχεδίαση, μελέτη και κατασκευή
σιδηροδρομικών οχημάτων τουλάχιστον δέκα πέντε (15) έτη

(ii)

να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη μελέτη, σχεδίαση και την κατασκευή
τουλάχιστον δέκα (10) ηλεκτροκίνητων και δέκα (10) ντιζελοκίνητων οχημάτων
τροχαίου υλικού επιβατικής χρήσης τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη

(iii)

Να έχουν στην κατοχή τους ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 και ISO 45001/2018

Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα κριτήρια επαγγελματικής εμπειρίας
και τεχνικής ικανότητας, πρέπει να πληρούνται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.
Διευκρινίζεται ότι το ίδιο έργο προσμετράται μόνο μία φορά για κάθε Διαγωνιζόμενο, ακόμη
και αν την επικαλούνται περισσότερα Μέλη του, ενώ το ίδιο έργο μπορεί να προσμετρηθεί σε
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περισσότερους Διαγωνιζόμενους, εφόσον την επικαλούνται αντίστοιχα Μέλη διαφορετικών
Διαγωνιζομένων.
6.5.

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικαλούνται και να κάνουν χρήση της χρηματοοικονομικής,
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 307 του ν.
4412/16. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η επίκληση εμπειρίας τρίτων να είναι διαθέσιμη από
τον διαγωνιζόμενο για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει
στην τεχνική του προσφορά επιστολή του φορέα, με την οποία θα εγκρίνεται η παροχή προς
τον διαγωνιζόμενο της τεχνικής και επαγγελματικής εμπειρίας από τον φορέα και θα
καθορίζεται η μεταξύ τους σχέση.

6.6.

Ειδικότερα για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν
υποχρεούνται να περιβληθούν ειδική νομική μορφή για τη συμμετοχή τους.
Τα μέλη των ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την
τήρηση των υποχρεώσεών τους ως Ανάδοχος στην περίπτωση που θα τους ανατεθεί το Έργο.
Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά:
-

είτε από κάθε συμμετέχοντα στην ένωση.

-

είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους
στην ένωση.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, με την αίτηση συμμετοχής τα μέλη της ένωσης
υποβάλλουν δήλωση περί ορισμού του κοινού εκπροσώπου της ένωσης και του αναπληρωτή
του.

ΆΡΘΡΟ 7.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7.1.

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και
κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα
καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.

7.2.

Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Τα έγγραφα της σύμβασης
συντάσσονται στην Ελληνική. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται
στην Ελληνική γλώσσα. Γλώσσα αλληλογραφίας είναι η Ελληνική. Το περιεχόμενο του
υποφακέλου Α’ με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ»
και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία όπως και κάθε τεχνικό στοιχείο ή φυλλάδιο
μπορούν να κατατεθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, εκτός αν άλλως καθορίζεται στο
Άρθρο 8. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος III. Δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς
φορείς θα είναι νόμιμα επικυρωμένα από την μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠΕΞ, είτε από
αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ. Δ. και 53
του κώδικα περί δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με την μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο με την σφραγίδα «Apostille»
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του ΚΠΔ και 53 του κώδικα περί δικηγόρων.

7.3.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει τα κάτωθι :
•

Αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι

•

Σφραγισμένο υποφάκελο Α’ με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ» ο οποίος περιέχει τα όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν, τη
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χρηματοοικονομική ικανότητα, την επαγγελματική εμπειρία του Διαγωνιζόμενου, την
τεχνική του ικανότητα καθώς και την πρόταση υλοποίησης του έργου.
•
7.4.

Σφραγισμένο υποφάκελο Β’ με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιέχει
τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου.

Ο κυρίως φάκελος αλλά και όλοι οι επιμέρους Υποφάκελοι των Προσφορών πρέπει να είναι
κλειστοί και απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του Διαγωνιζομένου (Οδός,
αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, Ε-mail) καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Διαγωνισμός [1/2019]
Προς: ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
Λ. Λιοσίων 301, 1ος Όροφος
104 45– ΑΘΗΝΑ
Επωνυμία Διαγωνιζομένου :
Στοιχεία Εκπροσώπου:
Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας):
Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διαγωνισμού

ΆΡΘΡΟ 8.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α’ - «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ»

8.1.

Οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

8.2.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα ζητούμενα πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις ζητούμενες περιπτώσεις, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση
του Διαγωνιζόμενου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης (αρ. 45 παρ. 3.β. οδηγίας
2004/18/ΕΚ).

8.3.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον
υποφάκελο Α’ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ» επί
ποινή αποκλεισμού:
Αίτηση συμμετοχής στην Ελληνική, που θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε
Διαγωνιζομένου, με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα του στον οργανισμό,
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.) ή ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την
προσκόμιση εξουσιοδότησης προς το πρόσωπο του, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα
του Παραρτήματος I.
(i)

Σε περίπτωση σύμπραξης νομικών ή φυσικών προσώπων με υποβολή κοινής
προσφοράς η αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους
όλων των μελών ή από κοινό εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική
πράξη, στη δε αίτηση θα αναφέρονται τα Μέλη του Διαγωνιζόμενου, καθώς και τα
ποσοστά συμμετοχής εκάστου (τα οποία και θα αντιστοιχούν και στα ποσοστά
συμμετοχής τους στη Δεσμευτική Επένδυση).

(ii)

Στην αίτηση συμμετοχής θα ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως Εκπρόσωπος
Διαγωνιζομένου με τον τυχόν αναπληρωτή του παραθέτοντας τα πλήρη στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.).

Εάν πρόκειται για ένωση προσώπων που υποβάλει κοινή προσφορά, υποβάλλεται επί ποινή
αποκλεισμού το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της ένωσης
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Υπεύθυνη δήλωση στην Ελληνική, ότι τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή (Σύμφωνη
με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή ειδικά
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους με τη επίδειξη εξουσιοδότησης προς το πρόσωπο του.
Βεβαίωση τραπεζών ή αντίστοιχων πιστωτικών ιδρυμάτων ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου από τις οποίες να προκύπτει χρηματοοικονομική ικανότητα του διαγωνιζόμενου
ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000€).
Κατάλογο επιβατικού τροχαίου υλικού που έχουν κατασκευάσει και προμηθεύσει τα τελευταία
15 χρόνια που αποδεικνύει επαγγελματική εμπειρία στη σχεδίαση, μελέτη και κατασκευή
σιδηροδρομικών οχημάτων.
Πιστοποιητικά των κύριων των έργων από τα οποία θα προκύπτει η καλή και εμπρόθεσμη
εκτέλεση μελέτης, σχεδίασης και κατασκευής δέκα (10) ηλεκτροκίνητων και δέκα (10)
ντιζελοκίνητων οχημάτων τροχαίου υλικού επιβατικής χρήσης τα τελευταία δεκαπέντε (15)
έτη.
Πρόταση για την υλοποίηση του έργου, βάση των απαιτήσεων του άρθρου 2.
Πιστοποιητικά ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 και ISO 45001/2018.

ΆΡΘΡΟ 9.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β’ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

9.1.

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της παρούσας ενότητας και
με την υποχρεωτική συμπλήρωση του πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα III.

9.2.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι
ανώτερη του προϋπολογισμού της προκήρυξης ή να περιλαμβάνει όρο αναπροσαρμογής.

9.3.

Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

ΆΡΘΡΟ 10.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ

10.1.

Η Οικονομική προσφορά των Διαγωνιζομένων εκφράζεται σε ΕΥΡΩ, ολογράφως και
αριθμητικά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή
δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10.2.

Οι Διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά
την κατάθεσή της.

ΆΡΘΡΟ 11.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από ειδική Επιτροπή Διαγωνισμού που θα συσταθεί με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την παραλαβή των προσφορών, για τη διαδικασία
ελέγχου των δικαιολογητικών, την αξιολόγηση των προτάσεων των Διαγωνιζομένων σύμφωνα με την
Προκήρυξη και την διενέργεια προφορικής συνέντευξης των διαγωνιζομένων.

ΆΡΘΡΟ 12.
12.1.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημόσια Συνεδρίαση από την Επιτροπή
Διαγωνισμού μισή ώρα μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών στα
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γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη λ. Λιοσίων 301, 1ος όροφος, Αθήνα, παρουσία των
Διαγωνιζομένων ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Η αποσφράγιση του κυρίως
φακέλου των Προσφορών και η αποσφράγιση των επιμέρους υποφακέλων γίνεται με την
παρακάτω διαδικασία:
12.2.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αριθμεί την προσφορά του κάθε συμμετέχοντα,
αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο κάθε Προσφοράς και διαπιστώνει την ύπαρξη εντός
αυτού της αίτησης συμμετοχής και των επιμέρους υποφακέλων (Α’ και Β’) της Προσφοράς.
Στη συνέχεια, εφόσον είναι χρονικά εφικτό, ή σε επόμενη δημόσια συνεδρίαση, η Επιτροπή
Διαγωνισμού αποσφραγίζει το Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ», αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι
πράξεις της αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα μέλος της Επιτροπής.

12.3.

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει το
περιεχόμενο του υποφακέλου Α’ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ», προκειμένου να διαπιστώσει:
α) κατά πόσον οι Διαγωνιζόμενοι πληρούν τα προσόντα που απαιτεί ο Διαγωνισμός.
Διαγωνιζόμενοι που δεν τηρούν τα προσόντα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
β) Εν συνεχεία εξετάζεται η πρόταση υλοποίησης (8.3.7), η επαγγελματική εμπειρία, επάρκεια
και τεχνική ικανότητα, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλλει ο κάθε
διαγωνιζόμενος (8.3.5 και 8.3.6)
Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, προβαίνει στην
βαθμολόγηση της πληρότητας και της τεκμηρίωσης των τεχνικών προτάσεων, της
επαγγελματικής εμπειρίας, της επάρκειας και της τεχνικής ικανότητας.
Η βαθμολογία θα δίνεται όπως φαίνεται παρακάτω:
0 Όταν η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη.
10-40 Όταν η προσφορά είναι ελλιπής.
50-80 Όταν η προσφορά είναι ικανοποιητική
90-100 Όταν η προσφορά είναι εξαίρετη .
•

Απαράδεκτη θεωρείται μια προσφορά, όταν το περιεχόμενο της είναι άσχετο με την
απαίτηση ή πλήρως ασαφές

•

Ελλιπής θεωρείται μια προσφορά, όταν το περιεχόμενο της, καλύπτει στοιχειωδώς τις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις.

•

Ικανοποιητική θεωρείται μια προσφορά, όταν το περιεχόμενό της, καλύπτει πλήρως τις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις.

•

Εξαίρετη θεωρείται μια προσφορά, όταν το περιεχόμενό της, καλύπτει πλήρως τις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις και προσφέρει επιπλέον πληροφορίες που
θεωρούνται δυνατότητες χρήσιμες για το έργο.

Η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις προσφορές θα βαθμολογεί με ένα ακέραιο βαθμό από το
0 έως το 100 (σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα) κάθε προσφορά.
12.4.

12.5.

Μετά το τέλος της αξιολόγησης των υποφακέλων Α’ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ» και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η
Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται:
•

Τα ονόματα των Διαγωνιζομένων που κρίθηκε ότι δεν πληρούν τα προσόντα που απαιτεί
ο διαγωνισμός, και αποκλείστηκαν.

•

Πίνακας της τεχνικής βαθμολόγησης των Διαγωνιζομένων, οι προσφορές των οποίων
κρίθηκαν αποδεκτές.

Στη συνέχεια, και για τις προσφορές που συνεχίζουν και μετέχουν στη διαδικασία, θα
αποσφραγισθεί ο υποφάκελος Β’ της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Ως Συμφερότερη Πρόταση είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Λj, όπου το Λj υπολογίζεται
για κάθε Πρόταση από τον ακόλουθο τύπο:
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Λj = [30 Χ (Τj/Τmax) + 70 Χ (Kmin/Kj)] Χ 100
όπου,
(α) Κj = Κόστος Οικονομικής Προσφορά,
(β) Κmin = Κόστος της χαμηλότερης Οικονομικής Προσφοράς (μικρότερη οικονομική προσφορά),
(γ) Τj= Βαθμολογία Τεχνικής Πρότασης, Επαγγελματικής εμπειρίας, επάρκειας και τεχνικής
ικανότητας
(δ) Τmax = Συνολική Βαθμολογία Τεχνικών Κριτηρίων της αξιολογηθείσας ως καλύτερη Πρόταση
(αυτή που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία).
Ως πλέον συμφέρουσα Πρόταση ανακηρύσσεται αυτή που παρουσιάζει το μέγιστο Λj στον παραπάνω
τύπο. Ο υπολογισμός του Λj γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία του αποτελέσματος.
12.6.

Στη συνέχεια συντάσσεται το τελικό πρακτικό αξιολόγησης με τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των
Διαγωνιζομένων. Το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού δημοσιεύεται δια αναρτήσεως στην
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και κοινοποιείται στους Διαγωνιζόμενους κατόπιν αιτήσεώς τους.

12.7.

Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
προσφέροντες να υποβάλουν μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα
γνωστοποίησής τους (με τηλεομοιοτυπία η με email) δικαιολογητικά συμπληρωματικά ή
διευκρινιστικά των ήδη υποβληθέντων πέραν των ανωτέρω αναφερομένων. Αν τα υπόψη
δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος
να απορρίψει τις σχετικές προσφορές. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εάν υποβληθούν
απορρίπτονται ως απαράδεκτες

ΆΡΘΡΟ 13.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κριτήριο ανακήρυξης τελικού αναδόχου, αποτελεί η μέγιστη επιτευχθείσα βαθμολογία
σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο Άρθρο 12.5

ΆΡΘΡΟ 14.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

14.1.

Ο πίνακας, μαζί με τις τυχόν υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές επί του πρακτικού
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Αναθέτουσας Αρχής, προς κρίση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής,
συντάσσει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης των Διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά
ανοιγμένης τιμής και ανακηρύσσει με τη σχετική του απόφαση τον Ανάδοχο. Η ανακοίνωση
του Τελικού Πίνακα Κατάταξης διενεργείται προς όλους τους συμμετέχοντες στο οικείο στάδιο
του διαγωνισμού.

14.2.

Η ανακήρυξη του Αναδόχου δεν συνιστά σύναψη της Σύμβασης. Η Σύμβαση θα συναφθεί με
τον Ανάδοχο, υπό τους όρους του νόμου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα
Προκήρυξη και θα τεθεί σε ισχύ από και με την υπογραφή της.
Στη σύμβαση θα προσαρτηθούν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Οι παραπάνω
παρατηρήσεις σκοπό έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συμβατικό αντικείμενο του
έργου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του.

14.3.

Αν περάσει η ταχθείσα προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί, ή αν από τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύψει ότι ο Ανάδοχος εμπίπτει σε κάποιο από τους
λόγους αποκλεισμού, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο. Στην προκειμένη
περίπτωση μπορεί να αποφασισθεί ανακήρυξη ως Αναδόχου του δεύτερου στη σειρά
κατάταξης Διαγωνιζομένου ή η επανάληψη του διαγωνισμού.

14.4.

Ενστάσεις κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412 του 2016 (ΦΕΚ.147/08.08.2016).
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ΆΡΘΡΟ 15.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

15.1.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να ματαιώσει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό σε
οποιοδήποτε στάδιο.

15.2.

Η συμμετοχή ενός και μόνο Διαγωνιζομένου δεν αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση του
αποτελέσματος του Διαγωνισμού σε περίπτωση που η προσφορά του κριθεί ικανοποιητική ό
την Αναθέτουσα Αρχή.

15.3.

Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από τον διαγωνισμό θα επιλύονται από τα καθ’ ύλην
αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Σελίδα 11 από 15

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΔΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
E-MAIL
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ]
[ΕΑΝ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ]
ΠΡΟΣ: ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
Λ.Λιοσίων 301, 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την δυνατότητα μετατροπής των οχημάτων Stadler
GTW-2/6 Railbuses από ντιζελοκίνητα σε πλήρως ηλεκτροκίνητα»
Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή μας υποβάλλουμε την Προσφορά για την ανάληψη του έργου «Σύνταξη
μελέτης σκοπιμότητας για την δυνατότητα μετατροπής των οχημάτων Stadler GTW-2/6 Railbuses από
ντιζελοκίνητα σε πλήρως ηλεκτροκίνητα», σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.
Με την παρούσα δηλώνουμε ότι:
(α) αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης.
(β) [σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων] τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους
της ένωσής μας είναι τα ακόλουθα: …………………
(γ) ως εκπρόσωπός μας ορίζεται [πλήρη στοιχεία εκπροσώπου, Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ], με
αναπληρωτή [πλήρη στοιχεία αναπληρωτή, Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ] ο οποίος έχει την εντολή και
πληρεξουσιότητα να μας εκπροσωπεί, να παραλαμβάνει τα κοινοποιούμενα έγγραφα και είναι
υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία μαζί σας κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και μέχρι το πέρας αυτού.
Με εκτίμηση,
[Υπογραφές – Σφραγίδες]

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ο-Η (όνομα):................
Επώνυμο:....................
Όνομα και επώνυμο πατέρα:..............................
Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................
Όνομα και επώνυμο συζύγου:..............................
Ημερομηνία γέννησης:...........................
Τόπος γέννησης:....................
Τόπος κατοικίας:..........................
Οδός...............
Αριθ.... Τ.Κ..............
Αριθμός δελτίου ταυτότητας:.........................

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
ως νόμιμος εκπρόσωπος [πλήρη στοιχεία Διαγωνιζομένου: επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. εφόσον
υπάρχει] (εφεξής: «ο Διαγωνιζόμενος»), που συμμετέχει, στον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου
του έργου «Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την δυνατότητα μετατροπής των οχημάτων
Stadler GTW-2/6 Railbuses από ντιζελοκίνητα σε πλήρως ηλεκτροκίνητα» δηλώνω ότι:
(i)

Έχουμε λάβει γνώση και αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους του ως άνω Διαγωνισμού.

(ii)

Τα δηλούμενα με την προσφορά μας στοιχεία και πληροφορίες είναι αληθή.

(iii)

έχουμε λάβει γνώση των στοιχείων, δεδομένων και συνθηκών του Έργου, σύμφωνα με τους
όρους της Προκήρυξης και αποδέχομαστε αυτούς ανεπιφύλακτα.

(iv)

για τη σύνταξη και υποβολή της Προσφοράς μας, διερευνήσαμε και λάβαμε υπ’ όψιν όλα τα
ζητήματα, συνθήκες, πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να
επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου

[τόπος, ημερομηνία
υπογραφή]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επωνυμία Διαγωνιζόμενου

Επιλεγμένος τρόπος πληρωμής

(Επιλογή ενός από τους τρεις τρόπους του Άρθρου 3)

Προσφερόμενη τιμή (εκτός ΦΠΑ)

ΑΘΗΝΑ, ………./……../[●]

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Θα προσκομιστεί εγγυητική επιστολή προκαταβολής με την οποία ο/η Εγγυητής/τρια θα δηλώνει ότι :
Α) Πληροφορήθηκε ότι η [ο Φορέας ή η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών ή Φορέων] [●], οδός [●], αριθμός
[●], (εφεξής: ο «Πελάτης μας») ως Ανάδοχος, πρόκειται να συνάψει με τη ΓΑΙΑΟΣΕ, ως αναθέτουσα
αρχή, σύμβαση για το έργο [●] (εφεξής: η Σύμβαση), συνολικής αξίας Ευρώ [●] (€…), και ότι σύμφωνα
με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή ο Πελάτης πρόκειται να λάβει προκαταβολή ύψους [●] € και σύμφωνα
με τη Σύμβαση υποχρεούται να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής για την είσπραξή
της.
Β) Εγγυάται μετά τα ανωτέρω ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς την Εταιρεία σας, ευθυνόμενοι
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ως αυτοφειλέτες για το ποσό των Ευρώ [●] (€…..) - πλέον τόκων επί της
προκαταβολής αυτής που τυχόν θα καταλογισθούν- ΥΠΕΡ του Πελάτη για την ακριβή, πιστή και
εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων και παρεπόμενων, που
απορρέουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί.
Γ) Το παραπάνω ποσό υπόσχονται και είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν στη ΓΑΙΑΟΣΕ αμέσως και
το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική έγγραφη δήλωσή της ΓΑΙΑΟΣΕ, ολικά ή μερικά,
χωρίς καμία από μέρους τους αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή
μη της απαιτήσεως της ΓΑΙΑΟΣΕ. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συναίνεση
του Πελάτη για την πληρωμή αυτή και δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν οποιαδήποτε τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση,
ένσταση ή προσφυγή του Πελάτη στη διαιτησία ή τα δικαστήρια, με οποιοδήποτε αίτημα,
συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων περί μη κατάπτωσης και μη πληρωμής της παρούσας, ή περί
θέσης αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Δ) παραιτούνται, ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη,
ακόμη και των μη προσωποπαγών, δηλώνει δε ότι η εγγύηση αφορά ορισμένο χρόνο, ότι
απελευθερώνεται από την εγγύηση μόνο αν η ΓΑΙΑΟΣΕ δεν επιδιώξει δικαστικώς την απαίτησή της
μέσα σε ένα (1) μήνα από την πάροδο του χρόνου εγγύησης και δε συνεχίσει τη σχετική διαδικασία
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
Ε) εγγυητική επιστολή θα ισχύει για 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και θα διέπεται από το
Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
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