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ΑΡΘΡΟ 1
Γεληθά
1.
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί σο πιεηνδνηηθόο κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο
(πξόρεηξνο), κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πςειόηεξε πξνζθεξόκελε ηηκή, ηελ 17
Γεθ 2019 θαη ώξα 10:00, ζηελ αίζνπζα δηαγσληζκώλ ηνπ ΠΒΚ.
2.
Σα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη
ηε ζπκκεηνρή ζε απηόλ, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα .
ΑΡΘΡΟ 2
Πξνζόληα θαη Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Καηαθύξωζεο
1.
Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό, είλαη ηα θπζηθά ή λνκηθά
πξόζσπα ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα δηθαηνινγεί ηελ παξνρή
ππεξεζηώλ θπιηθείσλ. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ εληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ,
θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη από ην παξόλ άξζξν, ηα παξαθάησ:
α.
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, επί
πνηλή απνξξίςεσο, ζηνλ νπνίν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθνληαη όια ηα ζηνηρεία ηεο
παξ.6 ηνπ άξζξνπ 3.
β. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηό
ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθνληαη όια ηα ζηνηρεία ηεο
παξ.6 ηνπ άξζξνπ 3, θαη κέζα ζα πεξηέρνληαη:
(1) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ),
ζπκπιεξσκέλν ππνρξεσηηθά ζε όια ηα πεδία πνπ αθνξνύλ ηνλ παξόληα
δηαγσληζκό θαη ππνγεγξακκέλν απαξέγθιηηα από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο
εηαηξείαο ή ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε έλσζε
πξνζώπσλ . Πξόηππν επηζπλάπηεηαη (Πξνζζήθε «1/Α»)
(2)
Τπεύζπλε δήιωζε: Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπσο ην Τπόδεηγκα Τπεύζπλεο Γήισζεο
(Πξνζζήθε «2/Α»), ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, θαηά ηα
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 75 ηνπ Ν.4412/2016, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα
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ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη θαη όζα αλαθέξνληαη ζην
ππόδεηγκα.
(3)
Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό πνζνύ ελληαθνζίσλ εμήληα
επξώ (960,00€) (Πξνζζήθε «3/Α)
(4)
Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο,
ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξόζσπν ηνπο.
γ.

αλ

νη

νηθνλνκηθνί

θνξείο

Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα δηεπθξηλίδεηαη όηη:

(1) Οη απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεύζπλεο δειώζεηο
ππνγξάθνληαη από ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη
από ηνλ Νόκηκν Δθπξόζσπν, ζηηο πεξηπηώζεηο Α. Δ. πξνζθνκίδνληαο όια ηα
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απόδεημε ησλ αλσηέξσ
ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνύ εθπξνζώπεζεο θαη
ζπγθεθξηκέλα:
(α) Γηα λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ Δηαηξείαο
(Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Δ.Π.Δ.):
1/

ΦΔΚ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο.

2/

ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο.

3/
Πξόζθαην
ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα αξρή.

θσδηθνπνηεκέλν

θαηαζηαηηθό,

4/
Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ νη ηπρόλ
κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα όξγαλα δηνίθεζεο
απηνύ.
5/
Πξαθηηθό απόθαζεο Γ. . πεξί εγθξίζεσο
ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό θαη εμνπζηνδόηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν λα
θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά.
(β)
εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.):

Γηα λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο

1/
Δπίζεκν
αληίγξαθν
ή
επηθπξσκέλν
θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη όισλ ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ, θαζώο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρύ θαηαζηαηηθνύ ηεο
εηαηξίαο.
2/

Πηζηνπνηεηηθό πεξί κεηαβνιώλ ηεο εηαηξείαο

από ηελ αξκόδηα αξρή.
δ.
Γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο δηεπθξηλίδεηαη όηη νη απαηηνύκελεο θαηά ηα
αλσηέξσ ππεύζπλεο δειώζεηο ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ..
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ε.
Γηα ηηο Δλώζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
δηεπθξηλίδνληαη ηα παξαθάησ:
(1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά αθνξνύλ ηνλ θάζε
πάξνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ
ησλ κειώλ ηεο έλσζεο.
(2) Γήισζε ζύζηαζεο έλσζεο παξόρσλ ππεξεζηώλ, λόκηκα
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινύλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη
ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηώλ ηνπ θαζελόο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ή ην κέξνο
απηνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηώλ επί ηνπ ζπλόινπ ηεο πξνζθνξάο, ν
εθπξόζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξόζσπν πνπ
ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξώλεη.
2. Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά,
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθό
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
3. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν
πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πξνο ζε απηόλ, νθείιεη λα ππνβάιιεη, ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά:
α.

Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο:

(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, κε εκεξνκελία έθδνζεο έσο 3
κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη, όηη δελ
έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην από ηα
αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή
ζηα πξόζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ
ζε απηό.
(2) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, κε
εκεξνκελία έθδνζεο έσο 3 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ , από ην
νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ε εηαηξεία δελ ηειεί ζε πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε
από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ
ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηέο ή εάλ βξίζθεηαη
ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία. Η
κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, γηα
ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνύο θνξείο απνδεηθλύεηαη κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (gsis).
(3) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε
αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο, είλαη
ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.
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(4) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα
πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο ην
νπνίν λα δηθαηνινγεί ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θπιηθείσλ , θαηά ηελ εκέξα
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη αθεηέξνπ όηη εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
(5) Τπεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη δελ έρνπλ
εθδνζεί πξάμεηο ππνβνιήο πξνζηίκνπ, από ην ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε
ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξάο.
(6) Πηζηνπνηεηηθό ISO 22.000:2005 από δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζε
ηζρύ γηα ην εξγαζηήξην ηδηνθηεζίαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα όπνπ ζα παξαζθεπάδεη
– ζπζθεπάδεη ηα ζθνιηαηνεηδή θαη ζάληνπηηο γηα ην ΠΒΚ.
(7) Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ, από ηηο νπνίεο ζα πξνθύπηεη όηη ν κέζνο γεληθόο εηήζηνο θύθινο
εξγαζηώλ γηα ηα ηξία (3) ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε (2016, 2017, 2018) είλαη θαη’
ειάρηζηνλ ζαξάληα νθηώ ρηιηάδεο επξώ (48.000,00€).
(8) Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, όπνπ ζα
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, επί πνηλή έθπησζεο ηνπ από ηελ ζύκβαζε, λα
εληάμεη ηα θπιηθεία ηνπ ΠΒΚ ζην ζύζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαηά
ISO 22000:2005, εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
β.

Οη αιινδαπνί:

(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ
αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο
ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1)
ηνπ εδ. α ηεο παξ. 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ (εκεξνκελία έθδνζεο έσο 3 κήλεο πξηλ
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο).
(2) Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη
δελ ηεινύλ ζε θάπνηα από ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ 3 ηνπ
παξόληνο άξζξνπ ή ππό άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη όηη πιεξνύληαη
νη πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
(3) Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ
Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο, θαηά ηελ εκέξα
δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη
κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Θα πξέπεη λα πξνθύπηεη
από ην εηδηθό επάγγεικα ηνπο ην νπνίν λα δηθαηνινγεί ηελ παξνρή ππεξεζηώλ
θπιηθείσλ.
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(4) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. (5), (6), (7) θαη (8) ηνπ εδ. α ηεο
παξ. 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
γ.

Σα λνκηθά πξόζσπα:

(1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηώζεσλ ηνπ
εδαθίνπ α θαη β ηεο παξ. 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, αληίζηνηρα.
(2) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ εδαθ. (2) ηεο ππνπ. α ηεο παξ. 3, από ην νπνίν λα
πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο
εθάζηνηε ηζρύεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), όπσο
εθάζηνηε ηζρύεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά
πξόζσπα) θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο
θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππό άιιεο αλάινγεο
θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα).
(3) Δηδηθόηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξόζσπα πξέπεη λα
πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο
ησλ
εηαηξεηώλ
πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν θαη όια ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα ηηο
αλώλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή άιιν ηζνδύλακν
έγγξαθν αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο, από
ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ηα αλσηέξσ πξόζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1)
ηνπ εδ. α ηεο παξ. 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
(4) Δπί αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.) ηα πξναλαθεξόκελα
πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο εδ. (2) ηεο ππνπαξ. α ηεο παξ. 3 ηνπ παξόληνο,
εθδίδνληαη, όζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο
Πεξηθέξεηαο, ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε
ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκό A.E., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, θαη, όζνλ αθνξά
ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, από ην αξκόδην
Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλύκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππό εηδηθή εθθαζάξηζε.
(5) Δπί εκεδαπώλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη
πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθό ηεο εθθαζάξηζεο,
εθδίδεηαη από ην αξκόδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο
ζηνλ δηαγσληζκό επηρείξεζεο.
δ.

Οη πλεηαηξηζκνί:

(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν
ηζνδύλακν έγγξαθν αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο
εγθαηάζηαζεο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ
πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην
από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016.
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(2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηώζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο
παξ. 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εκεδαπνύο ζπλεηαηξηζκνύο.
(3) Βεβαίσζε αξκόδηαο αξρήο όηη ν πλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί
λόκηκα.
ε.
Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ηα
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ Έλσζε.
4.
Δάλ ζε θάπνηα Υώξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδήπνηε αξρή ηεο όηη δελ
εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο
άλσ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δύλαηαη λα
αληηθαηαζηαζνύλ απηά από έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππόρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ
δηθαηνινγεηηθνύ. Δάλ ζηε Υώξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νύηε έλνξθε βεβαίσζε,
δύλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεύζπλε δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρώξαο, ζηελ νπνία είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο.
5.
ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ζα δειώλεηαη όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε
ρώξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην
ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.
6.
Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ
παξόληνο άξζξνπ ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή από ηνλ
δηαγσληζκό θαη εθαξκόδνληαη ηα νξηδόκελα ζηνλ λ. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 3
Υξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
1.
Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα
θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέρξη ηελ 16 Γεθ 2019 θαη ώξα 14:00.
2.
Οη πξνζθνξέο, παξαιακβάλνληαη από ηε Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη
πκβάζεσλ ηνπ Γ΄ Κιάδνπ Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΠΒΚ θαη παξαδίδνληαη
ζηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό.
3.
Οη πξνζθνξέο δύλαηαη λα απνζηέιινληαη ζην ΠΒΚ κε νπνηνδήπνηε
ηξόπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, όκσο, πξνϋπόζεζε
όηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζην ΠΒΚ κέρξη ηελ 16 Γεθ 2019 θαη ώξα 14:00, κε
κέξηκλα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.
4.
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη ππνβαιιόκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά
απνζηειιόκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνύλ ηα νξηδόκελα από ηηο δηαηάμεηο ησλ
πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δε ιακβάλνληαη ππόςε.
5.
Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην ΠΒΚ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν,
πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά
παξαδίδνληαη ζηα αξκόδηα όξγαλα πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνύλ καδί κε ηηο
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άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία. Δπηζηξέθνληαη,
ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη, ή πεξηέξρνληαη
ζηα αξκόδηα όξγαλα απνζθξάγηζεο ηνπ ΠΒΚ, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν,
εθπξόζεζκα.
6.

ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:

α.
Η θξάζε «Πξνο: Πεδίν Βνιήο Κξήηεο/ Γ’ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ/ Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ».
β.
Η θξάζε «Πξνζθνξά γηα ηνλ δηαγσληζκό γηα ηε κίζζσζεεθκεηάιιεπζε ησλ θπιηθείσλ ηνπ ΠΒΚ (Γηαθήξπμε 18/2019)»
γ.

17 Γεθ 2019.

δ.

Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
ΑΡΘΡΟ 4
Πξνζθνξέο

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο
θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο
ηνπνζεηνύληαη όια ηα απαηηνύκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο
ζηνηρεία, σο εμήο:
α.
ε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε
ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηνπνζεηνύληαη όια ηα δεηνύκελα, από ηνπο
παξόληεο όξνπο, θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δηθαηνινγεηηθά.
β.
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη, επί πνηλή
απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε
ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Όιεο νη ηηκέο ζπκπιεξώλνληαη θαη
νινγξάθσο.
2.

Οη παξαπάλσ θάθεινη θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.

3.
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο,
δηνξζώζεηο. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, όηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζώζεηο πνπ
ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.
4.
Ο πξνζθέξσλ, εθόζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά
ηνπ δηαγσληζκνύ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη
πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο θαη δε δύλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά
ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, λα απνθξνύζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο
αλσηέξσ όξνπο. Η άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθεξύμεσο δελ θσιύεη ηε
ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό.
5.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ
δηθαηνινγεηηθώλ νη δηαγσληδόκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κόλν όηαλ απηέο
δεηνύληαη από αξκόδην όξγαλν είηε θαηά ηελ ελώπησλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηόπηλ
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εγγξάθνπ ηνπ ΠΒΚ, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Από
ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
ιακβάλνληαη ππόςε κόλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία
ππνβιήζεθε ζρεηηθό αίηεκα από ην αξκόδην όξγαλν.
ΑΡΘΡΟ 5
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
1.
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο επί εθαηόλ
νγδόληα (180) εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
2.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
ΑΡΘΡΟ 6
Αληηπξνζθνξέο
ην δηαγσληζκό δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο.
ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

ε πεξίπησζε

ΑΡΘΡΟ 7
Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Όπσο νξίδεη ν λ. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 8
Πξνζθεξόκελε ηηκή
1.
Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα δίδεηαη ζε ΔΤΡΩ ζε αθέξαην αξηζκό, ρσξίο
ρξήζε δεθαδηθώλ ςεθίσλ θαη ζα αθνξά ζην κεληαίν κίζζσκα ηεο ζύκβαζεο, γηα
ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ θπιηθείσλ ηνπ ΠΒΚ.
2.
ε πεξίπησζε πνπ θαηαηεζεί πξνζθνξά πνπ δελ είλαη ζύκθσλε κε ηα
πξναλαθεξόκελα, απηή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα πςειέο ζε ζρέζε
κε ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα απαηηήζεη από ηνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θόζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ
πξνζθνξά ηνπο, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλώηαην όξην δέθα (10)
εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ηεο. ε πεξίπησζε πνπ
δελ δνζνύλ ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ
νη πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη.
4.
Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξώ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε
επξώ πξνο μέλν λόκηζκα, ή εθόζνλ δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε
ηηκή, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ΠΒΚ, ύζηεξα από
γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ νξγάλνπ.
5.
Ιζόηηκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβώο ηηκή θαη πνπ
είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. ε
πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ηειηθόο πιεηνδόηεο επηιέγεηαη απηόο πνπ ζα
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πξνθύςεη θαηόπηλ θιήξσζεο, αθνύ θιεζνύλ όινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ
ηζόηηκεο πξνζθνξέο, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο.
ΑΡΘΡΟ 9
Απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ θαη αλαθνίλωζε ηηκώλ
1.
Σα αξκόδηα όξγαλα παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ
πξνβαίλνπλ ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ ηελ 17 Γεθ 2019 θαη ώξα 10:00. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη
ζηα παξαπάλσ όξγαλα κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Γλζε Πξνκ & πκβάζεσλ γηα
επηζηξνθή, σο εθπξόζεζκεο.
Η απνζθξάγηζε όισλ ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ
παξαθάησ δηαδηθαζία :
α.
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε θαη
ζθξαγίδνληαη από ηα παξαπάλσ όξγαλα όινη νη θάθεινη πνπ εκπεξηέρνληαη ζε
απηόλ. ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο κε ηελ έλδεημε
«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» θαη κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηά θύιιν. Οη
θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη από ην παξαπάλσ όξγαλν θαη
ηνπνζεηνύληαη ζε λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη
από ην ίδην όξγαλν.
β.
ηε ζπλέρεηα ηα παξαπάλσ όξγαλα πξνβαίλνπλ ζηελ θαηαρώξηζε
ησλ ππνβιεζέλησλ θαθέισλ, ζε πξαθηηθό ην νπνίν ππνγξάθνπλ θαη ζθξαγίδνπλ.
Δθόζνλ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε θαη έγθπξα ε επηηξνπή
δύλαηαη λα πξνβεί θαη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηελ ίδηα
κέξα , ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/16. ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε θαηά ηε δηαδηθαζία απηή ην αξκόδην όξγαλν ειέγρεη κόλν ηελ
πιεξόηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη όρη ηελ επί ηεο νπζίαο
ζπκκόξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξώλ ηνπο σο πξνο ηνπο όξνπο
ηεο δηαθήξπμεο.
2. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ε παξαπάλσ επηηξνπή ζα πξνβεί, ζε
άιινλ ρξόλν, ζηνλ επί ηεο νπζίαο έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ εκπεξηέρνληαη
ζηνπο θαθέινπο ησλ πξνζθνξώλ, θαη ζα ζπληάμεη αληίζηνηρν πξαθηηθό.
3.
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, γηα όζεο πξνζθνξέο δελ
θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, δελ απνζθξαγίδνληαη,
αιιά επηζηξέθνληαη από ηε Γλζε Πξνκεζεηώλ & πκβάζεσλ.
4.
Μεηά ηα αλσηέξσ, θαη ζε λεώηεξν ρξόλν πνπ ζα θαζνξηζζεί κε ζρεηηθή
δηαηαγή ηνπ ΠΒΚ θαη ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζα
αθνινπζήζεη ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ όζσλ νη
θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θξίζεθαλ απνδεθηνί ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
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5.
Όζνη δηθαηνύληαη, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, ιακβάλνπλ γλώζε ησλ
ζπκκεηαζρόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό θαζώο επίζεο θαη ησλ ηηκώλ πνπ
πξνζθέξζεθαλ.
6.
Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ αλάδεημε απηνύ ζηνλ
νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ην αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη
απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3α ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα
θαζνξηζζεί από ηε ζρεηηθή δηαηαγή γηα θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ. Σα
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζε
δέθα (10) εκέξεο κεηά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηε Γλζε Πξνκεζεηώλ &
πκβάζεσλ. Όζνη δηθαηνύληαη, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη
ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ιακβάλνπλ
γλώζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ θαηαηέζεθαλ, κέρξη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα
ηεο δηελέξγεηαο ηεο απνζθξάγηζεο ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 10
Κξηηήξην Αλάζεζεο - Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
1. Κξηηήξην γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πιεηνδόηε ζα είλαη ε πςειόηεξε
πξνζθεξόκελε ηηκή γηα κίζζσκα όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 8
παξάγξαθν 1.
Ωο ειάρηζην κεληαίν κίζζωκα (ηηκή εθθίλεζεο) γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξώλ θαζνξίδεηαη ην πνζό ηωλ δύν ρηιηάδωλ επξώ (2.000€).
2. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ε θξίζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη
ιακβάλνληαο ππόςε ηα θαζνξηδόκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016.
3. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκόδηνπ γηα ηελ
αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ νξγάλνπ, νπζηώδεηο απνθιίζεηο
από ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ
απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδόκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο
επνπζηώδεηο.
ΑΡΘΡΟ 11
Κξίζεηο απνηειεζκάηωλ δηαγωληζκνύ
Σν αξκόδην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
όξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδόηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη:

δηαγσληζκνύ

1.
Καηαθύξσζε
ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ πιεηνδόηε. ε πεξίπησζε
ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ηειηθόο πιεηνδόηεο επηιέγεηαη απηόο πνπ ζα πξνθύςεη
θαηόπηλ θιήξσζεο, αθνύ θιεζνύλ όινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζόηηκεο
πξνζθνξέο, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο.
2.
Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη επαλάιεςε ηνπ
κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ.
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3.
Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζηηο εμήο
πεξηπηώζεηο:
α.
Όηαλ ην ΠΒΚ δε ρξεηάδεηαη πιένλ ηελ παξνρή αληίζηνηρσλ
ππεξεζηώλ, είηε ιόγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνύ ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ, είηε ιόγσ
ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ.
β.
Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ
επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε.
ΑΡΘΡΟ 12
Αλαθνίλωζε θαηαθύξωζεο – αλάζεζεο
1.
ηνλ δηαγσληδόκελν ζηνλ νπνίν ζα γίλεη θαηαθύξσζε ζα απνζηαιεί
ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία :
α.
β.
δηαθήξπμεο.
γ.

Σν κίζζσκα.
Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθύξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο όξνπο ηεο
Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.

2.
Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζύκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε
έγγξαθν ηεο ζύκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθό κόλν ραξαθηήξα.
3.
Ο πιεηνδόηεο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ππνρξενύηαη λα
πξνζέιζεη εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο
αλαθνίλσζεο-πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο,
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ζύκθσλα κε ην
άξζξν 14 παξ.2 ησλ παξόλησλ όξσλ. Ο πιεηνδόηεο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα
ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε, θεξύζζεηαη
ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ
απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, ύζηεξα από
γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ. Πεξαηηέξσ κεηά ηελ απόξξηςε ηνπ
πιεηνδόηε αθνινπζείηαη ε ζεηξά πιεηνδνζίαο γηα ηελ αλαθήξπμε ηνπ ηπρόλ
αλαδόρνπ ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη
εθαξκόδνληαη ηα νξηδόκελα ζύκθσλα κε ηνλ λ. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 13
πκβάζεηο
1.
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο ππνγξάθεηαη θαη από ηα δύν
ζπκβαιιόκελα κέξε ε ζύκβαζε. Η ζύκβαζε ζα είλαη δηάξθεηαο δύν (2) εηώλ κε
δπλαηόηεηα κνλνκεξνύο παξάηαζεο από πιεπξάο ηνπ ΠΒΚ, γηα έλα (1) αθόκα
έηνο. Σν ΠΒΚ ζπκπιεξώλεη ζην θείκελν ηεο ζύκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο
ηνπ κεηνδόηε κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηόο ζηνλ δηαγσληζκό θαη ε νπνία
πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζε απηόλ. Γελ
ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζύκβαζεο πνπ
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επηζπλάπηεηαη, νύηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή.
2.
Σν θείκελν ηεο ζύκβαζεο θαηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν
ηνύην ζηεξίδεηαη, όπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απόθαζε θαηαθύξσζεο, εθηόο
θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκώλ.
3.
ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο, εθόζνλ ζπκθσλήζνπλ
πξνο ηνύην θαη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε
ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη από ζπκβαηηθό όξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε
ζύκβαζε, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
4.

Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ:

α.
Παξαζρεζνύλ νη ππεξεζίεο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζα νξηζηεί
ζηε ζπλεκκέλε ζύκβαζε.
β.
Οινθιεξσζεί ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, αθνύ
πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρόλ θπξώζεηο ή εθπηώζεηο.
γ.
Δθπιεξσζνύλ νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από
ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη απνδεζκεπζνύλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα
πξνβιεπόκελα από ηε ζύκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 14
Δγγπήζεηο
Όπσο νξίδεη ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16 θαη ζπγθεθξηκέλα:
1.
«Δγγύεζε ζπκκεηνρήο» πνζνύ ελληαθνζίσλ εμήληα επξώ (960,00€),
ε νπνία επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηε ιήμε ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο, ζηνλ δε αλαδεηρζέληα αλάδνρν, κεηά ηελ πξνζθόκηζε ηεο εγγύεζεο
θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο.
2.
«Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο» ηεο ζύκβαζεο, πνζνύ 5% επί ηεο αμίαο
ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ ζπκβαηηθώλ
όξσλ από ηνλ Αλάδνρν.
3.
Τπνδείγκαηα ησλ παξαπάλσ εγγπεηηθώλ επηζπλάπηνληαη (Πξνζζήθεο
3/Α θαη 4/Α)
ΑΡΘΡΟ 15
Γεληθέο δηαηάμεηο
1.
Απνθιείεηαη ν αλάδνρνο λα εθρσξήζεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ, νιηθά ή κεξηθά ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην.
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2.
Οη ζπκβάζεηο ππεξηζρύνπλ θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν
ζηεξίδνληαη (δηαθεξύμεηο, όξνη ζπκθσληώλ, πξνζθνξέο θιπ.) εθηόο αλ ππάξρνπλ
πξνθαλή ζθάικαηα ή παξαδξνκέο.
3.
Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε, γηα ηπρόλ κέηξα
πνπ ζα ιεθζνύλ από νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θύζεσο
δαπαλώλ, θόξσλ, ηειώλ θιπ. θαη δελ επζύλεηαη νύηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε
επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα, ζηελ ηηκή θαη ζηνλ ηόπν παξάδνζεο ησλ πιηθώλ.
4.
Καλέλαο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δε κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε
πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο,
ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.
Δθόζνλ δεηεζνύλ εγθαίξσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα
έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ, απηέο παξέρνληαη ην αξγόηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ από
ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

κρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο
Τπνδηνηθεηήο

Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε
Γληήο Πξνκ & πκβ
ΠΡΟΘΗΚΔ
«1» Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο
«2» Τπόδεηγκα Τπεύζπλεο Γήισζεο Ν.1599/1986
«3» Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο
«4» Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο

ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ
Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ.
ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3)
Υανιά, 29 Νοε 19
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»
ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/438/135446/.2032
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1 και τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *.......+
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΑΚΡΩΣΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΚ 73100
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΤΠΛΓΟ (ΕΜ) ΚΩΣΑΡΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
- Σθλζφωνο: 28210-26781
- Ηλ. ταχυδρομείο: cpb@namfi.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου)www.namfi.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): ΜΙΘΩΗ- ΕΚΜΕΣΣΑΛΕΤΗ ΣΩΝ ΚΤΛΙΚΕΙΩΝ ΣΟΤ ΠΒΚ CPV 39172100-9
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *……+
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΤΠΗΡΕΙΕ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Πλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 :
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ3;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Όχι

[...............]

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου
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περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Όχι

ε) *+ Ναι *+ Όχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Όχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ6;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα α) *……+
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
3

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που
είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ
παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Όχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ
αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα
μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται
ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Όχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ'
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ
προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που
υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα,
παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και
Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).

7

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8
το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτθ12·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ14·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Όχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου16 το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+17
Εάν ναι, αναφζρετε18:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Ημερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
8

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+19
ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Όχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
20
(«αστοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκαν21:
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Όχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): 24
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Όχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Όχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ26
:
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισ27
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Όχι
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επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερκοφν
πλθροφορίεσ:

λεπτομερείσ [.......................]

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Όχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων29, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή *+ Ναι *+ Όχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ30;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Όχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια31 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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Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ *….................+

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
να *+ Ναι *+ Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200532:
υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Όχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει
οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Όχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ33; του:
Εάν
θ ςχετικι
τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Όχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ 34:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: [……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ35:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ
περίοδο, αναφζρετε
τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
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δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ
αναλογίεσ36 που ορίηονται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογία μεταξφ x και y37 -και θ αντίςτοιχθ
αξία)

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ38, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ39, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
Περιγραφι
ποςά
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ40:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να *……..........................+
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ41, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, *……+
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ
για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον *……+
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
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θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχων42 όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

*....……+

*+ Ναι *+ Όχι

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι *……+
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να *....……+
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
43
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
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ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα *+ Ναι *+ Όχι
απαιτοφμενα
δείγματα,
περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα *+ Ναι *+ Όχι
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Όχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Όχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Όχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ
που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα
προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ
αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το
είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα
πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικά44, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Όχι45

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+46
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων
που αναφζρονται47, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν48.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+,
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο,
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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1 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ)
κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των
μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται
μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ
ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια
ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια
ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμφρια ευρϊ.
4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων ατόμων.
5 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
7 Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ
του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι
κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
8 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
9 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου
2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
10 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
11 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του
υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
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«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν
Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
13 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4
τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008
(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
15 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, τθσ 5θσ 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/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και
προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
16 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ
παρ. 1 του άρκρου 73 )
17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που
λιφκθκαν.
22 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
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23 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων
καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν
ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται
λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
25 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ
κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
26 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
27 Άρκρο 73 παρ. 5.
28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί
ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
30 Πρβλ άρκρο 48.
31 Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
32 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ
εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
33 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα
κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα
αυτό.
34 Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
35 Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
36 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
37 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
38 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ
που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
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39 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ
που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
40 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο
δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
41 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ
του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ
κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ.
42 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ
ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο
πάροχοσ υπθρεςιϊν.
43 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν
λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε
μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
44 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.
45 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
46 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
47 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
48 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.

Σσηρ (Ο) πςπίδων Κοζμάρ
Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο
Σσηρ (ΔΜ) Υπιζηίνα Αλεξάκη
Γνηήρ Ππομ & ςμβ
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