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ΑΔΑ: ΩΥΖΥΩΡΥ-Δ16

Απφζπαζκα
απφ ην πξαθηηθφ ηεο 32εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ζιηνχπνιεο

ήκεξα 22 Ννεκβξίνπ 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ. ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζ. πξση. νηθ. 33128/17.11.2017 πξφζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζε θάζε χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 72 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε φηη ε Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν κειψλ ελλέα είλαη
παξφληα πέληε, δειαδή νη θ.θ. 1. Υαηδεδάθεο Γεψξγηνο, Πξφεδξνο, 2. Μπαζνχξεο Μαξίλνο, 3. εξέηε
Υξηζηίλα, ηαθηηθά κέιε, 4. Καινχδεο Κσλ/λνο, 5. Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο αλαπιεξσκαηηθά κέιε, φηη νη θ.θ.
1. Παλαγηψηαξεο Αλαζηάζηνο, 2. Παπαδφπνπινο Κσλζηαληίλνο, 3. Κνξκά-Γθνπηδίαλα Γήκεηξα, 4.
Αληχπαο Γεψξγηνο, 5. Αλαγλψζηνπ Ησάλλεο, 6. Μαξγαξψλεο Παλαγηψηεο, ηαθηηθά κέιε, δελ πξνζήιζαλ
αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λφκηκα, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξφλ ζηε
ζπλεδξίαζε είλαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Καθάηζηνο.
Σα πξαθηηθά ηεξεί ν κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Εσγξάθνο ππξίδσλ.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 389/2017
ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Οξηζκφο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη θαζνξηζκφο φξσλ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
μχιηλσλ θηνζθηψλ θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνπο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο» (Α.Μ. 60/2017).
Ο Αληηδήκαξρνο θαη Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υαηδεδάθεο, πνπ εηζεγήζεθε ην
ν

12 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηo ππ‟ αξηζ.
πξση. νηθ.33536/2017 έγγξαθφ ηνπ, ζρεηηθά κε ηoλ Οξηζκφ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ θαζνξηζκφ
φξσλ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα μχιηλσλ θηνζθηψλ θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνπο
θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο» (Α.Μ. 60/2017) , ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο:


Σνπ λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ Α΄147)



Σνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ΦΔΚ Α΄ 247)



Σεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.» (ΦΔΚ Α΄ 87).



Σνπ λ. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α΄ 114).
αο παξαθαινχκε λα εηζεγεζείηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηε ιήςε ή κε απφθαζεο γηα ηελ:

1. Έγθξηζε ηεο κειέηεο γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, ηνλ
2. Καζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηα άξζξα 117 θαη 327 [Βηβιίν ΗΗ] ηνπ λ. 4412/2016 (αξ. 2 παξ.1 πεξηπη. 30 ηνπ λ.
4412/2016) θαη ηνλ
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3. Καζνξηζκφ ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ζπλεκκέλε δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηα Η
θαη ΗΗ απηήο.
Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ «Πξνκήζεηα μύιηλσλ θηνζθηώλ θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηνπο
θνηλνρξήζηνπο ρώξνπο» (A.M. 60/2017) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 73.750,00 €. (πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
24%). Σν πνζφ ησλ 4.750,00 € ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 30.7135.0029 ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2017 θαη ην
ππφινηπν πνζφ ησλ 69.000,00 € ζα βαξχλεη ηνλ ίδην Κ.Α. ην 2018.
πλερίδνληαο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην απφ 22.11.2017 ζρεηηθά κε
ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο θαη δηελέξγεηαο θαη επηηξνπήο ελζηάζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο
πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα μχιηλσλ θηνζθηψλ θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο» (Α.Μ. 60/2017), ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Α. αο παξαθαινχκε λα εηζεγεζείηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 221 ηνπ
Ν.4412/2016 ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη δηελέξγεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα μχιηλσλ θηνζθηψλ θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο» Α.Μ. 60/2017
πνπ ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ σο αθνινχζσο:
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΠΑΝΣΑΕΖ ΒΗΡΓΗΝΗΑ ΣΔ Πνιηηηθψλ κεραληθψλ

ΚΟΝΗΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ ΠΔ6 ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

2.

ΒΑΚΑΛΖ ΥΡΖΣΟ ΠΔ4 Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο

ΜΖΥΑΪΛΗΓΟΤ ΟΦΗΑ ΣΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

3.

ΛΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΔ3 Σερλνιφγνο πνι. Μερ.

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΔ Μεραλνιφγνο κεραληθφο

Πξφεδξνο πξνηείλεηαη ν ΛΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ, θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο αλαπιεξψλεηαη
απφ ηελ ΚΟΝΗΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ
Ζ παξαπάλσ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016 έρεη ελδεηθηηθά κεηαμχ
άιισλ ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α) αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ,
β) ειέγρνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
γ) ειέγρνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο,
δ) ζην πιαίζην αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ ή ζχκπξαμεο
θαηλνηνκίαο, δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο,
ε) εηζεγνχληαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ
πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο,
ζη) γλσκνδνηνχλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο

π.ρ. παξάηαζε πξνζθνξψλ θαη εγγπεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζε πεξίπησζε ιήμεο ηνπο θαηά ηε

δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο
δ) δηαρεηξίδνληαη φια ηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο (π.ρ. δεηνχλ δηθαηνινγεηηθά,
θνηλνπνηνχλ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα),
ε) ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δπηηξνπή ελζηάζεσλ γξαθεηνθξαηηθά απνζηέιινληάο ηεο φια ηα απαξαίηεηα
έγγξαθα.
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Β. αο παξαθαινχκε λα εηζεγεζείηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 221 θαη ην
άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ελζηάζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο κε
ηίηιν «Πξνκήζεηα μχιηλσλ θηνζθηψλ θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπ» Α.Μ.
60/2017 σο αθνινχζσο:
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ

1.

ΚΑΚΑΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΔ 26 ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΩΝ

ΚΑΣΟΡΗΓΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΔ9 ΓΔΩΠΟΝΩΝ

2.

ΚΑΛΠΟΤΕΑΝΖ ΑΜΑΛΗΑ ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

ΛΟΤΪΕΟΤ ΔΤΣΤΥΗΑ ΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ

3.

ΚΔΛΔΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΛΑΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΠΔ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Πξφεδξνο πξνηείλεηαη ν ΚΑΚΑΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ, θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο
αλαπιεξψλεηαη απφ ηελ ΛΑΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ .
Οη επηηξνπέο ελζηάζεσλ γλσκνδνηνχλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ Ν.4412/2016 ελζηάζεηο θαη
πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 73 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), ην Ν.
4412/2016 θαη ην Π.Γ. 80/2016
Οκφθσλα Απνθαζίδεη
1. πγθξνηεί Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη δηελέξγεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα μχιηλσλ
θηνζθηψλ θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο» Α.Μ. 60/2017 πνπ ζα γίλεη κε
ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ σο αθνινχζσο:
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ

1.

ΠΑΝΣΑΕΖ ΒΗΡΓΗΝΗΑ ΣΔ Πνιηηηθψλ κεραληθψλ

ΚΟΝΗΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ ΠΔ6 ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

2.

ΒΑΚΑΛΖ ΥΡΖΣΟ ΠΔ4 Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο

ΜΖΥΑΪΛΗΓΟΤ ΟΦΗΑ ΣΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

3.

ΛΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΔ3 Σερλνιφγνο πνι. Μερ.

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΔ Μεραλνιφγνο κεραληθφο

Πξφεδξνο νξίδεηαη ν ΛΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ, θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο αλαπιεξψλεηαη
απφ ηελ ΚΟΝΗΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ
Ζ παξαπάλσ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016 έρεη ελδεηθηηθά κεηαμχ
άιισλ ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α) αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ,
β) ειέγρνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
γ) ειέγρνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο,
δ) ζην πιαίζην αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ ή ζχκπξαμεο
θαηλνηνκίαο, δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο,
ε) εηζεγνχληαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ
πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο,
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ζη) γλσκνδνηνχλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο π.ρ. παξάηαζε πξνζθνξψλ θαη εγγπεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζε πεξίπησζε ιήμεο ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο
δ) δηαρεηξίδνληαη φια ηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο (π.ρ. δεηνχλ
δηθαηνινγεηηθά, θνηλνπνηνχλ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα),
ε) ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δπηηξνπή ελζηάζεσλ γξαθεηνθξαηηθά απνζηέιινληάο ηεο φια ηα απαξαίηεηα
έγγξαθα.
2. πγθξνηεί Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα μχιηλσλ
θηνζθηψλ θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπ» Α.Μ. 60/2017 σο αθνινχζσο:
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ

1.

ΚΑΚΑΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΔ 26 ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΩΝ

ΚΑΣΟΡΗΓΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΔ9 ΓΔΩΠΟΝΩΝ

2.

ΚΑΛΠΟΤΕΑΝΖ ΑΜΑΛΗΑ ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

ΛΟΤΪΕΟΤ ΔΤΣΤΥΗΑ ΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ

3.

ΚΔΛΔΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΛΑΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΠΔ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Πξφεδξνο νξίδεηαη ν ΚΑΚΑΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ, θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο
αλαπιεξψλεηαη απφ ηελ ΛΑΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ .
Οη επηηξνπέο ελζηάζεσλ γλσκνδνηνχλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ Ν.4412/2016 ελζηάζεηο θαη
πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο.
3. Δγθξίλεη ηε λφκηκα ζπληαγκέλε θαη ζεσξεκέλε 60/2017 κειέηε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα μχιηλσλ θηνζθηψλ θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνπο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο»,
πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 73.750,00 €. (πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%). Σν πνζφ ησλ 4.750,00 € ζα
βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 30.7135.0029 ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2017 θαη ην ππφινηπν πνζφ ησλ 69.000,00 €
ζα βαξχλεη ηνλ ίδην Κ.Α. ην 2018.
4. Καζνξίδεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηα άξζξα 117 θαη 327 [Βηβιίν ΗΗ] ηνπ Ν. 4412/2016 (αξ. 2 παξ.1 πεξηπη. 30 ηνπ λ.
4412/2016)
5. Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο, σο εμήο:
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗA
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
Αξηζκφο Απφθαζεο :

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
Α.Γ.Α. : …………………
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ,
/ / 2017
Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ : νηθ. ……….
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 ( Φ.Δ.Κ. 147/8-8-2016 ) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ ( πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ ) φπσο ηζρχεη
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/11 ( Φ.Δ.Κ. 204/Α΄/15-09-2011) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Ν.4013/14-92011 ( Φ.Δ.Κ. 204Α΄/15-9-2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007
(πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο αληηθαηαζηάζεθε
απφ ηελ παξ.2 εδ.β΄ ηνπ άξζξνπ 238 ηνπ Ν.4072/2012 ( Φ.Δ.Κ. 86Α΄/11-4-2012), θαζψο θαη ηηο εγθπθιίνπο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ & ∆ηθηχσλ: α) 29/2012 ( ηελ κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ ∆17α/302/7/Φ.Ν.463/3-11-2012 «Κξάηεζε 0,10% ζηηο ζπµβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην
Ν.4013/2011 γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ∆εµνζίσλπµβάζεσλ») θαη β)
36/2012 (κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ∆17α/369/2/Φ.Ν.463/24-12-2012 «Δπηβνιή θαη απφδνζε θξάηεζεο 0,10%
ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ»).
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3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηεο Τ.Α. 11389/93 ΔΚΠΟΣΑ πνπ αθνξνχλ ζηηο δεκνζηεχζεηο ζηνλ Σχπν θαη ην
άξζξν 86 ηνπ Ν.3463/06
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/10 ( Φ.Δ.Κ. 87/ΣΑ/7-6-10 ΝΔΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖ ΑΤΣΟ∆ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ
ΣΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ∆ΗΟΗΚΖΖ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ).
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν „Πξφγξαµµα ∆ηαχγεηα θαη άιιεο
δηαηάμεηο ».
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4024/11, άξζξν 26, «πληαμηνδνηηθέο ξπζµίζεηο, εληαίν µκηζζνιφγην-βαζκνιφγην,
εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ µκεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεµνζηνλνµηθήο
ζηξαηεγηθήο 2012-2015»
Σελ κε αξηζκφ ∆ΗΑ∆Π/Α1/18368/25-09-2002 (Φ.Δ.Κ.
1276Β΄/1-09-2002)
« Καζνξηζµφο ηχπνπ θαη
πεξηερνκέλνπ ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ( Φ.Δ.Κ. 75 ).
Σνπ Π.Γ. 113/10 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» ( Φ.Δ.Κ. 194/Α )
Σελ απφθαζε Π1/35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β/2010) ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηελ
αλαπξνζαξκνγή ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ.1 ηνπ Ν.2362/1995.
Σηο απνθάζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο Π1/3305/3-11-2010 ( Φ.Δ.Κ.
1789 Β‟/12-11-2010).
Σελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Ν. 3536/2007.
Σελ κε αξηζκφ 60 / 2017 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο – Γφκεζεο ( Σκήκα Μειεηψλ –
Καηαζθεπψλ ).
Σελ Α.Α.Τ :
/ 7-11-2017 / νηθ.
/
- - 17 γηα ηνλ Κ.Α. 30.7135.0029.
Σελ
/ 2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.
30.7135.0029
€, γηα ηελ «πξνκήζεηα μύιηλσλ θηνζθηώλ θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηνπο
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο» ηνπ ηζρχνληνο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο,
κε Α.Γ.Α.
Σελ κε αξηζκφ
/ 2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αλάιεςε λνκηθήο
δέζκεπζεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο πνζνχ
€ κε Α.Γ.Α.
Σελ κε αξηζκφ
/ 2017 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο
θαη ε επηηξνπή ελζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «πξνκήζεηα μύιηλσλ θηνζθηώλ θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ
γηα ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο».
Σελ κε αξηζκφ
/ 2017 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε κειέηε, έγηλε ν
θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΤΛΗΝΧΝ
ΚΗΟΚΗΧΝ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ»
πξνυπνινγηζκνχ 73.745,90 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. , κε Α.Γ.Α.
ΓΗΑΚΖΡΤΔΗ

1.

Σε δηελέξγεηα δεκφζηνπ ζπλνπηηθνχ (πξφρεηξνπ) κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη
ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο γηα ηελ « ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΤΛΗΝΧΝ ΚΗΟΚΗΧΝ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ » ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ 60 / 2017 κειέηε
ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο – Γφκεζεο ( Σκήκα Μειεηψλ – Καηαζθεπψλ ) ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 73.745,90 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%
θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 30.7135.0029 ηνπ ηζρχνληνο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2017
θαη 2018 σο αθνινχζσο:
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ

Κ.Α.
α/α

ΔΗΓΟ

Μ.Μ.

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ (€)

ΤΝΟΛΟ (€)

1

Ξχιηλα θηφζθηα δηακέηξνπ 3,50 m

ΣΔΜ.

2,00

3.500,00

7.000,00

2

Καζηζηηθφ κε πιάηε κε κεηαιιηθφ νξζνζηάηε

ΣΔΜ.

10,00

220,00

2.200,00

3

Δκπνηηζκέλν μχιηλν παγθάθη

ΣΔΜ.

2,00

250,00

500,00

4

Καζηζηηθφ ηχπνπ V ρσξίο πιάηε

ΣΔΜ.

10,00

190,00

1.900,00

5

Ξχιηλνη ηξαπεδφπαγθνη

ΣΔΜ.

5,00

550,00

2.750,00

6

Εαξληηληέξα παξαιιειφγξακκε κε παγθάθη

ΣΔΜ.

41,00

370,00

15.170,00

7

Δκπνηηζκέλν μχιηλν δνρείν απνξξηκκάησλ

ΣΔΜ.

5,00

150,00

750,00

8

Ξχιηλνο Κάδνο απνξξηκκάησλ

ΣΔΜ.

8,00

300,00

2.400,00

5
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Γνρείν απνξξηκκάησλ κεηαιιηθφ κε μχιηλε επέλδπζε

ΣΔΜ.

10

Βξχζεο μχιηλεο

11

Πεξίθξαμε ηχπνπ Α
Πεξίθξαμε ηχπνπ Β

9

9,00

350,00

3.150,00

ΣΔΜ.

4,00

440,00

1.760,00

ΣΔΜ.

60,00

161,00

9.660,00

ΣΔΜ.

35,00

109,50

3.832,50

13

Γνθνί μχιηλνη δηαηνκήο

4,5*9,0 cm

ΣΔΜ.

200,00

30,00

6.000,00

14

Γνθνί μχιηλνη δηαηνκήο

5,0*15 cm

ΣΔΜ.

60,00

40,00

2.400,00

12

ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ

59.472,50

Φ.Π.Α. 24%

14.273,40

ΤΝΟΛΟ

73.745,90

- Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηε ζπλνιηθή θεξπρζείζα πνζφηεηα , φπσο απηέο
παξνπζηάδνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο.
-Όινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο είλαη ππνρξεσηηθνί. Ζ µε ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε
ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε.
-Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη µε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσµα
απνδεµίσζεο. Ζ ζπµµεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζµφ ζπλεπάγεηαη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο
δηαθήξπμεο εθ µέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ θαη δελ δχλαηαη, µε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή µε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα
απνθξνχζεη, επζέσο ή εµµέζσο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εµπξνζέζµα, ηελ έλζηαζε ηνπ
άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζµνχ ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε.
- Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη,
λα αθπξψζεη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ην δηαγσληζκφ, λα µκαηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη απηφλ.
- Οη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο µε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, π.ρ. Φαθέισλ Πξνζθνξάο θιπ.
-Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα θάλεη ελδεηθηηθνχο ειέγρνπο επαιήζεπζεο ησλ
ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο.
- Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη λα απνξξίςεη µε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, πξνζθνξά ππνςεθίνπ φηαλ
απνδεηρζεί φηη ηα πεξηιαµβαλφµελα ζε απηήλ ζηνηρεία ή δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη αιεζή. Ζ απφθαζε απφξξηςεο
ιαµβάλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο.
Καζνξίδνπκε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ σο εμήο:
ΑΡΘΡΟ 1ν : ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
1. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα νθ. Βεληδέινπ 114 απφ ηελ επηηξνπή Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνχ ζηηο …./……/2017 εκέξα ………………….
2. Ώξα έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζηηο …../…/2017
νξίδεηαη ε 11.00 π.κ. θαη ε ψξα ιήμεο ε 11.30 π.κ.
3. Απνδεθηέο γίλνληαη νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ µέρξη
ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα µε ηελ παξάγξαθν 1 αλσηέξσ, ζπλνδεπφκελεο
απφ επηζηνιή απεπζπλφκελε ζηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ
εκεξνκελία απηή απνδεηθλχεηαη µφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο.
4. Πξνζθνξά µκπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ηαρπδξνκηθά (ζπζηεκέλε) θαη µε ηαρπµεηαθνξά. Ηζρχεη φκσο µφλν ζηελ
πεξίπησζε πνπ έρεη ιάβεη εγθαίξσο αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαηά ηα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 3.
5. ∆ελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ µεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα, είηε
ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έγθαηξα. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ
µεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη θαλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, αιιά
επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο.
ΑΡΘΡΟ 2ν : ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΔΝΣΑΔΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ- ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ

1.

ΠΑΝΣΑΕΖ ΒΗΡΓΗΝΗΑ ΣΔ Πνιηηηθψλ κεραληθψλ

ΚΟΝΗΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ ΠΔ6 ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

2.

ΒΑΚΑΛΖ ΥΡΖΣΟ ΠΔ4 Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο

ΜΖΥΑΪΛΗΓΟΤ ΟΦΗΑ ΣΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

3.

ΛΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΔ3 Σερλνιφγνο πνι. Μερ.

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΔ Μεραλνιφγνο κεραληθφο

Ζ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ Γηαγσληζκνχ απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ ππαιιήινπο:

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ

1.

ΚΑΚΑΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΔ 26 ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΩΝ

ΚΑΣΟΡΗΓΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΔ9 ΓΔΩΠΟΝΩΝ

2.

ΚΑΛΠΟΤΕΑΝΖ ΑΜΑΛΗΑ ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

ΛΟΤΪΕΟΤ ΔΤΣΤΥΗΑ ΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ

3.

ΚΔΛΔΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΛΑΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΠΔ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
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ΑΡΘΡΟ 3ν : ΛΖΦΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ
Αξκφδηνο Τπάιιεινο γηα πιεξνθνξίεο :……………………ηει.: ……………
Αξκφδηνο Τπάιιεινο γηα Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο : ………..ηει.: ……………
ΑΡΘΡΟ 4ν : ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΔΤΥΧΝ
Σε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο (δηαθήξπμε, κειέηε, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ηα πξνκεζεπηνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κέρξη ηελ πξνεγνύκελε
εξγάζηκε κέξα δηελέξγεηαο ηνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΖΜΓΖ θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Ζιηνχπνιεο.
ΑΡΘΡΟ 5ν : ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί επαγγεικαηίεο ή εηαηξείεο πνπ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ ελ
ιφγσ πξνκεζεηψλ, δειαδή Δηαηξείεο ή επαγγεικαηίεο θπζηθά πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο , εθφζνλ θαη ηα πξντφληα ηνπο αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηνπ πλδέζκνπ.
α. Φπζηθά πξφζσπα, (Έιιελεο θαη αιινδαπνί)
β. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά
γ. πλεηαηξηζκνί
δ. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
Οη ζπλαγσληδφκελνη αλ είλαη θπζηθά πξφζσπα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο, αλ είλαη λνκηθά πξφζσπα, (ΟΔ ή ΔΔ ή
Δ.Π.Δ. ) εθπξνζσπνχληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ή ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο, παξηζηακέλσλ απηνπξνζψπσο. Οη Α.Δ.
εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Ζ εθπξνζψπεζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνθχπηεη απφ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ
θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνζθνξάο. (Άξζξν 93 Ν.4412/2016)
Δθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο εθπξνζσπνχληαη ζηνπο δηαγσληζκνχο απφ αληηπξφζσπφ ηνπο, νθείινπλ λα
ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε εμνπζηνδφηεζε ζα έρεη
ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή ηνπ δηαρεηξηζηή ή ησλ δηαρεηξηζηψλ πνπ
εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία, απφ αξκφδηα αξρή ή κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην.
ηελ εμνπζηνδφηεζε ζα αλαθέξεηαη:
α) ην πξφζσπν πνπ ζα θαηαζέζεη ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο
β) ην πξφζσπν πνπ εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία θαη λνκηκνπνηείηαη λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο, γηα ηελ πεξαηηέξσ
ζπλελλφεζε θαη ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη απφ εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ λφκηκν
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, ζεσξείηαη απαξάδεθηε .
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα όια ηα άξζξα ηεο κειέηεο
ΑΡΘΡΟ 6ν : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Κάζε ζπκκεηέρσλ πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά, πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα ππνβάιιεη ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέρξη ιήμεο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Δθ‟ φζνλ απηά δελ είλαη πιήξε, ε
πξνζθνξά ζεσξείηαη ειιηπήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππ‟ φςε, ζηελ πεξίπησζε απηή επηζηξέθεηαη ρσξίο λα αλνηρζεί ν
ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
1. Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ άξζξνπ 79, παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ
κε αξηζκφ 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ( Φ.Δ.Κ. Β
3698/16.11.2016 )
2. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο (δελ απαηηείηαη)
3. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη παξαζηαηηθφ
εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο
4. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο
Α) Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη :α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά ΦΔΚ ζχζηαζεο,
ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ. ζην νπνίν ζα ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε
κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο.
Β) Γηα Δ.Π.Δ. , θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ.
Γ) Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν
ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ

5.

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηελ θεξεγγπόηεηα ηνπο, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αμηνπηζηία
θαη ηηο ηερληθέο ηνπο δπλαηόηεηεο θαηαζέηνληαο :
Πίλαθα πξνζσπηθνχ ηεο Δπηζεψξεζεο εξγαζίαο φπνπ εκθαλίδεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ε αθξηβήο πεξηγξαθή ηεο
εηδηθφηεηάο ηνπ. Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο απαξαίηεηε θξίλεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ε
χπαξμε εξγαδνκέλσλ ή ζηειερψλ ζηελ επηρείξεζε κε ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο:
-ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν σο ρεηξηζηήο κεραλψλ κνξθνπνίεζεο μχινπ. (Λφγσ ηεο χπαξμεο ζηελ πξνκήζεηα
πξντφλησλ θαη επεμεξγαζία μπιείαο )
- ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν σο ζπλαξκνινγεηήο πξντφλησλ απφ μχιν.
Οη εξγαδφκελνη ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζιεθζεί ζηελ επηρείξεζε ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
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Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ φπνπ λα δειψλεηαη φηη θακηά κεηαβνιή δελ έρεη επέιζεη κεηψλνληαο ηηο
δεηνχκελεο εηδηθφηεηεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ πίλαθα ηεο Δπηζεψξεζεο εξγαζίαο
κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ.
7. Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζχκθσλα κε ηα
πξφηππα
Η. γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο , ISO 9001:2008
ΗΗ. γηα ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004
ΗΗΗ. γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζίαEΛΟΣ 1801:2008/OHSAS 18001:2007
αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή μπιείαο θαη ηελ επεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε πξντφλησλ μχινπ , ιφγσ ηεο
ηδηαηηεξφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο.
8. Πίλαθα εθηειεζζέλησλ αλάινγσλ πξνκεζεηψλ Ο δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα έρεη
εθηειέζεη αλάινγεο ηεο παξνχζαο πξνκήζεηεο πνζνχ ηνπιάρηζηνλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο
αζξνηζηηθά, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο .
ηνλ πίλαθα ζα αλαθέξεηαη ν Φνξέαο , ν αξηζκφο πξσηφθνιινπ ηεο ζχκβαζεο , ν ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο
θαη ε αμία ηεο πξνκήζεηαο. Ωο απνδεηθηηθά κέζα λα θαηαηεζνχλ νη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο θαη βεβαηψζεηο
θαιήο εθηέιεζεο απφ Γεκφζηνπο θνξείο .
9. Γήισζε πκκφξθσζεο CEγηα ηα Καζηζηηθά κε πιάηε κε κεηαιιηθφ νξζνζηάηε θαη ηα θαζηζηηθά ηχπνπ V ρσξίο
πιάηε
10. Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ εηδψλ πεξί απνδνρήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο
(εθφζνλ δελ είλαη νη ίδηνη θαηαζθεπαζηέο ) γηα ηα είδε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
1. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ έλσζε.
ΑΡΘΡΟ 7ν : ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
7.1.
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.
7.2.
ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο :
1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ
2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
3. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
4. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ν ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο
5. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο (ζθξαγηζκέλνο εμσηεξηθφο θάθεινο) ηνπνζεηνχληαη φια ηα
ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο:
α) Όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη δηα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, κε ηε ζεηξά πνπ
απηά δεηνχληαη, κέζα ζε θάθειν κε ηελ έλδεημε ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ(ζε δπν
αληίγξαθα)
β) Τπνθάθειν ζθξαγηζκέλν κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ(ζε δπν αληίγξαθα)
γ) Τπνθάθειν ζθξαγηζκέλν κε ηελ έλδεημε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ζε δπν αληίγξαθα)
Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
7.3.
Μέζα ζηνλ ππνθάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πεξηέρνληαη:
 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή θάζε πξνζθεξνκέλνπ είδνπο.
 Σερληθφ θπιιάδην γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο πνπ ζα απεηθνλίδεη ην ηειηθφ πξντφλ θαη ζα αλαθέξεη
ηα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά.
 Αληίγξαθν Γειηίνπ Απνζηνιήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ παξαιαβφληα , γηα ηα
δείγκαηα πνπ δεηνχληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. Σα δείγκαηα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία ην
αξγφηεξν ηέζζεξηο εξγάζηκέο κέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ . Σα δείγκαηα ζα θέξνπλ
εηηθέηα κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ άξζξνπ ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο
φπνπ αλαθέξνληαη.
7.4.
Μέζα ζηνλ ππνθάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
δηαγσληδφκελνπ.
Οη πξνζθνξέο ζα αθνξνχλ απαξαίηεηα φια ηα άξζξα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Πξνζθνξάο .
Σν γεληθφ ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. ε πεξίπησζε δε δηαθνξάο
ππεξηζρχνπλ νη νινγξάθσο αλαθεξφκελεο ηηκέο.
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί ζε Δπξώ.
7.5.
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή κπνξεί γίλεη κε δηαγξάκκηζε, ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλε
απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη ζα πξέπεη επίζεο λα κνλνγξαθεί θαη ζα ζθξαγηζζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν
παξαιαβήο.
7.6.
Ζ θνηλή πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη ζε πεξίπησζε Δλώζεσλ Πξνκεζεπηώλ, ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά είηε από όινπο ηε Έλσζεο είηε από ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε
εθπξόζσπν
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο Έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. Ζ επζχλε απηή
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζηελ
6.
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ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο. Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη επίζεο
μερσξηζηά θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, απηφο πνπ εθπξνζσπεί δηαγσληδφκελε εηαηξεία ή είλαη κέινο
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηέηνηαο εηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη «πνιιαπιέο» θαηά
ηελ αλσηέξσ έλλνηα – πξνζθνξέο, εθηφο αλ απνζπξζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο φιεο νη ππφινηπεο πιελ
κίαο . Δπίζεο δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ππάιιεινο εηαηξείαο, ε
νπνία ιακβάλεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία, ή εηδηθνί ζχκβνπινη πνπ κηζζνδνηνχληαη ή ακείβνληαη κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ εηαηξεία απηή .
7.7.
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ή ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. (
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη αλ ππνβιεζνχλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
7.8. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απμνκεηψζεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηηο πνζφηεηεο ησλ ππφ πξνκήζεηα
αγαζψλ, ρσξίο φκσο λα ππεξβεί ην πνζφλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
7.9.
Οη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, απηνπξνζψπσο ή απφ ηνπο
λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016 , ηελ εκέξα
θαη ηελ ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο δηαθήξπμεο.
7.10.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία (ζηε Γ/λζε: ……………… ), φπνπ ζα
παξαιακβάλνληαη απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ, ηαρπδξνκηθψο ή κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ
ππεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
7.11.
Οη πξνζθνξέο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ, ζα
παξαδίδνληαη απ’ επζείαο ζηελ Δπηηξνπή, αξκόδηα γηα ηε Γηελέξγεηα θαη
Αμηνιόγεζε ηνπ δηαγσληζκνύ
(από ην λόκηκν εθπξόζσπν πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκό).
7.12.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά θαη δελ πιεξνχλ ηα ππφ λφκνπ νξηδφκελα
δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
Οη εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ
7.13.
Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δηαθήξπμεο βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο αλαδφρνπο γηα έμη ( 6 ) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ΔΦΟΟΝ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία πξηλ ηελ ιήμε ηεο
γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ αθφκα.
ΑΡΘΡΟ 8ν : ΓΔΗΓΜΑΣΑ
Κάζε δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζεη δείγκαηα ησλ παξαθάησ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ:
 ΑΡΘΡΟ 1: ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, δείγκα μπιείαο 10 εθ.
 ΑΡΘΡΟ 2: ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ,ηεκάρην έλα
 ΆΡΘΡΟ 3:ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηεκάρην έλα
 ΆΡΘΡΟ 4:ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηεκάρην έλα
 ΆΡΘΡΟ 5:ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηεκάρην έλα
 ΑΡΘΡΟ 6: ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεκάρην έλα
 ΆΡΘΡΟ 7: ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηεκάρην έλα
 ΑΡΘΡΟ 8: ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεκάρην έλα
 ΆΡΘΡΟ 9: ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηεκάρην έλα
 ΆΡΘΡΟ 10:ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηεκάρην έλα
 ΆΡΘΡΟ 11:ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηεκάρην έλα
 ΆΡΘΡΟ 12:ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηεκάρην έλα
 ΆΡΘΡΟ 13:ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, δείγκα μπιείαο 10 εθ.
 ΆΡΘΡΟ 14:ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, δείγκα μπιείαο 10 εθ.
ΑΡΘΡΟ 9ν : ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Αλνίγνληαη νη Δληαίνη Φάθεινη θαη απνζθξαγίδνληαη πξψηα νη Φάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ θαη θαηφπηλ νη θάθεινη ησλ
Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ θαηά θχιιν.
Οη θάθεινη Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη, ζθξαγίδνληαη θαη θπιάζζνληαη.
Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη, πξψηα, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη ηεζείζεο πξνυπνζέζεηο
ειέγρνληαη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνο
έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή. Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα απνζθξαγίζεη ζε κηα ζπλεδξίαζε ην θάθειν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζµνχ θαζνξίδεη ηνλ ηφπν, ηελ ψξα θαη ηελ εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ
Οηθνλνµηθψλ Πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Ζ Δπηηξνπή ζηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα
πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνµηθψλ Πξνζθνξψλ , ζηε κνλνγξαθή θαη ζθξάγηζε φισλ ησλ πξσηφηππσλ
ζηνηρείσλ ησλ θαθέισλ θαηά θχιιν θαη ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά
θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ν πξνηεηλφκελνο απφ ηελ Δπηηξνπή Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ θαη
ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. Σν πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή ε νπνία
9
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απνθαίλεηαη ζρεηηθά. Ζ απφθαζε γλσζηνπνηείηαη µε βεβαίσζε παξαιαβήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζηάδην απηφ
θαη ζηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε καδί µε έγγξαθε εηδνπνίεζε γηα θαηάζεζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
εκεηψλεηαη φηη ε Αμηνιφγεζε ησλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη µφλν γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ µεηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θξηζνχλ φηη πιεξνχλ ηηο ηεζείζεο πξνυπνζέζεηο ζπµµεηνρήο. ε πεξίπησζε πνπ µηα πξνζθνξά
δελ θαιχπηεη ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο, νη θάθεινη Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα
απνζθξαγηζηνχλ.
Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, επηηξέπεηαη λα παξίζηαληαη φινη φζνη έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξά,
απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή µε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.
Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη ζχκθσλα µε ηνπο
φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Π∆ 28/2015. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο µε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ
θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφµελνπο ζα έζηγε ηα
έλλνµα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεµεηψλεη επ‟ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιαµβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη
ζπλδηαγσληδφµελνη.
Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εµπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά µφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ απφξξεηνπ πνπ θαιχπηεη
ηερληθά ή εµπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Ζ Δπηηξνπή ζα µπνξεί λα ζηαζµίζεη αλά πεξίπησζε αλ πξέπεη λα επηθξαηήζεη ε αξρή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ
πιεξνθνξηψλ ή νη αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ίζεο µεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ.
Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ αλαδφρνπ θξηηήξην είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο απόςεσο
πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο κνλάδαο ζα είλαη εληφο ηνπ
Δλδεηθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο.
ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη κεηνδφηεο πξνζέθεξαλ ηελ ίδηα ηηκή γίλεηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο.
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε,
κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ,
νξγάλνπ.
Απνθιίζεηο απφ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή απφ ζεκεία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί
ζηε δηαθήξπμε σο απαξάβαηνη φξνη είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπληζηνχλ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ.
ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (άξζξν 103 παξ.2 πεξ.δ ηνπ
Ν.3463/06 .
Ζ θαηαθπξσηηθή Απφθαζε ππνβάιιεηαη γηα έιεγρν σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηεο, ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο
Πεξηθέξεηαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 148 θαη 149 ηνπ Ν.3463/06 θαη είλαη ακέζσο εθηειεζηή.
Ο Γήκνο δελ δεζκεχεηαη ζε θακία πεξίπησζε γηα ηνλ φγθν ή ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη έρεη ην
δηθαίσκα λα απμνκεηψζεη ηηο πξνθεξπρζείζεο εξγαζίεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αλαθεξπρζεί απφ ην Γήκν, λένο αλάδνρνο ή δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη
δηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ κεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
παξαηείλεη ηελ ηζρχ απηήο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζπγθαηάζεζε ηνπ
αλαδφρνπ.
Ζ απφθαζε γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηπρφλ ελζηάζεηο. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζχκθσλα µε ην
άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016 θαη µε ηελ θαηάζεζε παξαβφινπ γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο.
Ζ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη κε Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κεηά
απφ πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
Ζ Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη δηθαίσκα λα δεηά δηεπθξηλήζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016.
Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο κε γλσκνδφηεζή ηεο κπνξεί λα δεηήζεη καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10ν : ΔΝΣΑΔΗ
ύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016 έλζηαζε κπνξεί λα θαηαηεζεί
10.1.
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα θαηαηεζεί έλζηαζε κέρξη πέληε (5)
εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
10.2.
Καηά πξάμεο ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο (Ο.Δ) εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα, θαη κφλν απφ εθείλνπο πνπ ζπκκεηείραλ
ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθαλ απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο
πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ .
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο , ε θαηαβνιή
παξαβφινπ ππέξ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε 1% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν
απηφ είλαη δεκφζην έζνδν θαη επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ
ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
10.3.
Ζ Δπηηξνπή εμεηάδεη ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο θαη ππνβάιιεη ην πξαθηηθφ κε ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζή ηεο
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε νπνία θαη απνθαίλεηαη ηειηθά επί ησλ ελζηάζεσλ.
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Οη ελζηάζεηο πξσηνθνιινχληαη θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξφλ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, δελ γίλνληαη
δεθηέο.
ΑΡΘΡΟ 11o : ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ην αξγφηεξν εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ‟ απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζε
πξσηφηππα φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ δηαθήξπμε θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016.
πγθεθξηκέλα:
Α. Οη Έιιελεο πνιίηεο:
• Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί µε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ N. 4412/2016 .
• Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο,
φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή ζε ζπλαθείο δηαδηθαζίεο ηεο πησρεπηηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθέο
µε πξνζηαζία απφ ηνπο πηζησηέο ηνπο.
• Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο • Πηζηνπνηεηηθφ
ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ‟ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά
ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξαµµέλνη
κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
Β. Οη αιινδαπνί:
• Απφζπαζκα πνηληθνχ µκεηξψνπ ή ηζνδχλαµνπ εγγξάθνπ αξµφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί µε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα
αδηθήµαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ N. 4412/2016 .
• Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο 2, ηνπ εδ. Α ή ππφ αλάινγε
θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο 3, ηνπ εδ. Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
• Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξµφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξαµµέλνη
ζηα µεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλαµεο επαγγειµαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζµνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξαµέλνπλ εγγεγξαµµέλνη µέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
Γ. Σα λνµηθά πξόζσπα εµεδαπά ή αιινδαπά :
• Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ Α θαη Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αληίζηνηρα.
• Πηζηνπνηεηηθφ αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμαµήλνπ, πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 (Α΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (µφλν γηα αιινδαπά λνµηθά πξφζσπα) ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνµνζεηεµάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (µφλν γηα αιινδαπά λνµηθά
πξφζσπα).
• Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνµηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνµίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
εηαηξεηψλ πεξηνξηζµέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη
δηεπζχλνληα ζχµβνπιν γηα ηηο αλψλπµεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλαµν
έγγξαθν αξµφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα
αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί µε αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήµαηα ηεο
πεξίπησζεο 1 ηνπ εδ. Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
• Δπί εµεδαπψλ αλσλχµσλ εηαηξεηψλ, εηαηξεηψλ πεξηνξηζµέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.),
ηα πξναλαθεξφµελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο 2 ηνπ εδ. Γ ηνπ παξφληνο, ηεο εηδηθήο
εθθαζάξηζεο ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή ινηπά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γεληθφ
Δµπνξηθφ Μεηξψν ή άιιε αξµφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή.
∆. Οη πλεηαηξηζµνί:
• Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλαµν έγγξαθν αξµφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ ηνπ πµβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί µε
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήµαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ N. 4412/2016.
• Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 2 θαη 3 ηνπ εδ. Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εµεδαπνχο
ζπλεηαηξηζµνχο θαη ηεο πεξίπησζεο 2 ηνπ εδ. Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο
ζπλεηαηξηζµνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο 2 ηνπ εδ. Γ ηνπ παξφληνο.
• Βεβαίσζε αξµφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζµφο ιεηηνπξγεί λφµηµα.
10.4.
10.5.
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Δ. Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ:
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπµµεηέρεη ζηελ Έλσζε. Δάλ ζε θάπνηα
Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζεο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ
εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Ο µκεηνδφηεο ζα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζπλαθζεηζνµέλεο ζχκβαζεο ζε πνζφ
ππνινγηδφκελν 5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ µε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζεο.
ΑΡΘΡΟ 12ν : ΔΓΓΤΖΔΗ
-χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 απαηηείηαη θαηάζεζε εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ε
νπνία νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ, ε νπνία θαη πξνζθνκίδεηαη θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ
Πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε
ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν (2) ζπκβαιινκέλσλ.
-Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ζηηο
πεξηπηψζεηο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ
ππεξεζηψλ),
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε
εγγχεζε,
δ) ηνπο φξνπο φηη:
αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη
ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ,
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο
πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε
ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
-Ζ αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο
ΑΡΘΡΟ 13ν : ΥΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ
Ζ πξνζεζκία παξάδνζεο νξίδεηαη απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο θαη πινπνηεζεί εληφο εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ , απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ,
κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα θαη έμνδα, ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε αξκφδηα Τπεξεζία.
Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα γίλεη ππφ ππαηηηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ε άιινπ, κέρξη ηεο
παξάδνζεο απηψλ.
ΑΡΘΡΟ 14ν : ΚΖΡΤΞΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 105 θαη 203 ηνπ Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 15o : ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεη κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ
δηαπίζησζε θακία θαθνηερλία σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.
ΑΡΘΡΟ 16ν : ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
1. Γηαθήξπμε
2. Σερληθή Έθζεζε
3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
4. Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
5. Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο
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6. Γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
ΑΡΘΡΟ 17ν : ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σνλ πξνκεζεπηή ή ηνπο πξνκεζεπηέο ζα βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκέξα
ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη θάζε άιιε κειινληηθή λφκηκε θξάηεζε.
ΑΡΘΡΟ 18ν : ΚΑΝΟΝΔ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ
1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην Γεκαξρείν
Ζιηνύπνιεο (Σκήκα πξνκεζεηώλ - απνζεθώλ), ιεσθφξνο νθνθιή Βεληδέινπ 112 – 114, πιεξνθνξίεο
……………………..ηει.: 210-………………., θαζψο θαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Ζιηνχπνιεο.
2. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν.4412/2016 θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ
ΓΗΑΤΓΔΗΑ.
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα
(αθ)
- Ολνκαζία: [ ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ]
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [ 6107 ]
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΟΦΟΚΛΖ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 112-114 , 16310 ]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΘΑΝΑΖ ΛΑΛΛΑ]
- Σειέθσλν: [ 210 9970082 ]
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [dh.texniki@gmail.com]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.ilioupoli.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
[«Πξνκήζεηα μύιηλσλ θηνζθηώλ θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηνπο θνηλνρξήζηνπο ρώξνπο» Α.Μ. 60 /17 »]
CPV : 44191000-5, 34928480-6, 34928210-3, 44191500-0
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……]
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……]

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
ηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii :
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή
κεζαία επηρείξεζεiii;
Μόλν
ζε
πεξίπησζε
πξνκήζεηαο
θαη᾽
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο
είλαη
πξνζηαηεπφκελν
εξγαζηήξην,
iv
«θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε
ζπκβάζεσλ
ζην
πιαίζην
πξνγξακκάησλ
πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ
εξγαδνκέλσλ;
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία
ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ
εξγαδνκέλσλ
αλήθνπλ
νη
απαζρνινχκελνη.
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο
ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ
ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην
κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη
ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε,
ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγνv:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

Απάληεζε:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάληεζε:

[ ] Ναη [] Όρη

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

[…...............]
[….]
[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

α) [……]

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

δ) [] Ναη [] Όρη

ε) [] Ναη [] Όρη

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

Σξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία [] Ναη [] Όρη
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε
άιινποvi;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ α) [……]
έλσζε ή θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία β) [……]
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
γ) [……]
Σκήκαηα
Απάληεζε:
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ [ ]
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη
αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Ολνκαηεπψλπκν
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν
γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά
κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε,
ηνλ ζθνπφ …):

Απάληεζε:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ vii
ηήξημε:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο
άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζεί
ζηα θξηηήξηα επηινγήο
πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα
θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V
θαησηέξσ;

[]Ναη []Όρη

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ
παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν
θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ
απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ
πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο,
παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα απφ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο.
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ
κνξθή ππεξγνιαβίαο;

Απάληεζε:
[]Ναη []Όρη
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ
ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα
αλαιάβνπλ:
[…]

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ
131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό
κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο
ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα
ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ
παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο viii
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix·
2. δσξνδνθίαx,xi·
3. απάηεxii·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο xiii·
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο xiv·
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

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

[] Ναη [] Όρη

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

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε
ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)xx;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxxi:

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xvii
α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xix
[] Ναη [] Όρη

[……]
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο [] Ναη [] Όρη
ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή
θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο xxii,
ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ
εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΗ

Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο
απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ
νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε:
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;xxiii
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή
ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

ΔΗΦΟΡΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΖ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
πιεξνθνξίεο
[……]
[……]
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα,
ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv;

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
αθφινπζεο θαηαζηάζεηοxxvi :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,
ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο
λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο
λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο
πεξηζηάζεηοxxvii
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό
επαγγεικαηηθό παξάπησκαxxviii;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ
ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[…….............]
[] Ναη [] Όρη

-[.......................]
-[.......................]

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):

[……][……][……]

[] Ναη [] Όρη
[.......................]

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

[…...........]

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
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Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ
ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Ναη [] Όρη

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

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

[] Ναη [] Όρη

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ
Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ ζπλάπηνπλ
δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005xxxii:
πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ;

Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν
αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο
ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:
Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ
επηινγήο
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

Απάληεζε
[] Ναη [] Όρη

Α: Καηαιιειόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Καηαιιειόηεηα
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα
ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο
ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

Απάληεζε
[…]

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
[ …] [] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ
απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο :
θαη/ή,
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο xxxiv:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ
θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ
απαηηνχληαη είλαη ν εμήο:
θαη/ή,
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ
απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήοxxxv:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ
θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα
νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ
εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο
ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαινγίεοxxxvi πνπ
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη
νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ
σο εμήο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε
επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη
ην εμήο:
Δάλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο (ελδέρεηαη
λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη
πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο

Απάληεζε:
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
[……],[……][…]λφκηζκα

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
[……],[……][…] λφκηζκα

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

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-αλαινγία
κεηαμχ x θαη yxxxvii -θαη ε αληίζηνηρε αμία)

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

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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ζχκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .
Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο xxxviii, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα
ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαιή εθηέιεζε
θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εξγαζηψλ δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη
δεκόζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxxix, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο
θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο αθόινπζεο
θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα
πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή
ηδησηηθνχοxl:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
αθφινπζν ηερληθό πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεοxli, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ αθφινπζν
ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα
ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη
έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηα
αθφινπζα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο
εθνδηαζκνύ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα
παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο
πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν
ζθνπό:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα
ειέγρσλxlii φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο
ηερληθέο ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ
θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα κειέηεο θαη
έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη επαγγεικαηηθώλ
πξνζόλησλ δηαηίζεληαη απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε
ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:

Απάληεζε:
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε):
[…]
Έξγα: [……]
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε):
[…...........]
Πεξηγξαθή πνζά
εκεξνκελί
παξαιήπηεο
εο

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναη [] Όρη

α)[......................................……]

β) [……]
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7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα
αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό δπλακηθό ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ
ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

[……]

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα
αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό
εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα αλαζέζεη ζε
ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαοxliii ην αθφινπζν ηκήκα
(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα
δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ
ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεχνληαη
απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη
πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

[……]

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο
αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε
θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπκέλε κε
παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη
ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα άιια
απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[....……]

[] Ναη [] Όρη

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

[….............................................]

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή
ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα
απαηηνχκελα πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ
φζνλ
αθνξά
ην
ζχζηεκα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα
απαηηνχκελα
ζπζηήκαηα
ή
πξόηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:

Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη

[……] [……]

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

[……] [……]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο
έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ
δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα
πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα
πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ
θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο
θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ
γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε
ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο
κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, αλαθέξεηε γηα
θαζέλα από απηά αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη
ηα απαηηνχκελα έγγξαθα:
Δάλ νξηζκέλα απφ ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο
κνξθέο
απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ
δηαηίζεληαη
ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα:

Απάληεζε:
[….]

[] Ναη [] Όρηxlv

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]xlvi
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ
είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη xlvii, εθηφο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ xlviii.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά
ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο
Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο:
(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]

i

ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη
ην ζχλνιν απηψλ
ii
Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
iii
Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο
θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο
εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ
ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή
ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ.
iv
Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
v
Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.
vi
Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
vii
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο
ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο
άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο
ηθαλφηεηεο.”
viii
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη'
εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο
ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ix
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
x
χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.
xi
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν
1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ.
3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ
Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
xii
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο
χµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ
Πξσηνθφιισλ.
xiii
Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή
απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
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xiv

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
xv
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο
θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
xvi
Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο
θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
xvii
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xviii
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xix
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xx
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ
ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
xxi
Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε,
ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
xxii
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε
(άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxiii
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη
δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ
νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν
θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ
απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxiv
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxv
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
xxvi
. Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ
(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxvii
Άξζξν 73 παξ. 5.
xxviii
Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ
άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxix
Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
xxx
Πξβι άξζξν 48.
xxxi
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxxii
Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ
(άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι θαη άξζξν 375 παξ. 10.
xxxiii
Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε
νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό.
xxxiv
Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxv
Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ δηαθήξπμε.
xxxvi
Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
xxxvii
Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
xxxviii
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη
ηα πέληε έηε.
xxxix
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη
ηα ηξία έηε.
xl
Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη
ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
xli
Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα
ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ.
xlii
Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ
αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ.
xliii
Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
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xliv

Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xlvi
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xlvii
Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
xlviii
Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε,
αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ
ιφγσ πξφζβαζε.
xlv

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 389/2017 θαη είλαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν.
Μεηά ηελ ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΔΡΔΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΟΤΡΖ ΜΑΡΗΝΟ

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 30.11.2017

ΚΑΛΟΤΓΖ ΚΩΝ/ΝΟ
ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

O ΠΡΟΔΓΡΟ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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