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Δ/νςθ : Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν
Σμιμα : Προμθκειϊν & Περιουςίασ
Ρλθροφορίεσ : Tμιμα Ρρομθκειϊν
Τθλζφωνο:
213.2148.331-334, Fax: 2132148322
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livanopoulos@edsna.gr

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΣΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(IT HARDWARE AND SOFTWARE – INTERGRATION AND
MODIFICATION OF SWAN PLATFORM)
Α.Μ.:3/2018 / Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ
και Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 57.580,65 € πλζον ΦΠΑ
02.69.01.7134.01 / 02.69.01.7413.02 / 02.69.01.7413.03

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η
Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α 

 Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Τ

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο Τ

H Ρρόεδροσ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. διακθρφςςει τθν διενζργεια Συνοπτικοφ Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ με
αντικείμενο τον εξοπλιςμό και λογιςμικό πλθροφορικισ- τεχνικι επεξεργαςία βάςεων

δεδομζνων (IT HARDWARE AND SOFTWARE – INTERGRATION AND MODIFICATION OF SWAN
PLATFORM) , ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ «57.580,65€» πλζον ΦΠΑ (πενιντα επτά χιλιάδεσ
πεντακόςια ογδόντα ευρϊ και εξιντα πζντε λεπτά ) με τουσ παρακάτω όρουσ και με κριτιριο ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ των άρκρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
Συγκεκριμζνα, αντικείμενο τθσ παροφςθσ είναι να διευκολφνει τθν ανάπτυξθ αλυςίδων αξίασ
ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν περιοχι των Βαλκανικϊν χωρϊν τθσ Μεςογείου, μζςω τθσ ςυνεργαςίασ των
πθγϊν βιομθχανικϊν ςτερεϊν αποβλιτων και δυνθτικϊν χρθςτϊν. Ο ςτόχοσ αυτόσ μπορεί να
επιτευχκεί μζςω του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ διαςφνδεςθσ των
παραγωγϊν αποβλιτων με αντίςτοιχουσ αποδζκτεσ αποβλιτων μζςω τθσ εφαρμογισ ειδικοφ
αλγορίκμου βάςθ περιβαλλοντικϊν, τεχνικϊν, γεωγραφικϊν και οικονομικϊν κριτθρίων.
Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι προμικεια λογιςμικοφ για τθν ελλθνικι ζκδοςθ τθσ
πλατφόρμασ SWAN (άδεια και προςαρμογι ςτο ζργο), ανάλογου εξοπλιςμοφ και τεχνικι επεξεργαςία
βάςεων δεδομζνων για τθν τελικι διαμόρφωςθ τθσ πλατφόρμασ SWAN, ςτο πλαίςιο του
Διαβαλκανικοφ Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ ςυνεργαςίασ SWAN.
Η ελάχιςτθ προκεςμία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι τουλάχιςτον δϊδεκα (12) θμζρεσ από
τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ςφμφωνα με τα άρκρα 66, 117,
120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Ραράλλθλα κα παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΔΣΝΑ http://www.edsna.gr. Ο διαγωνιςμόσ κα
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διεξαχκεί τθν 21/03/2019 ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ςτα κεντρικά γραφεία του
Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ταχ. Διευκ. Άντερςεν 6 & Μωραΐτθ 90, Τ.Κ 11525, Ακινα με καταλθκτικι ϊρα υποβολισ των
προςφορϊν τθν 11:00 πμ. ζωσ 11:30 π.μ.
Η εν λόγω προμικεια είναι χρθματοδοτοφμενθ. Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν
προςφορά για εξοπλιςμό και λογιςμικό πλθροφορικισ - τεχνικι επεξεργαςία βάςεων δεδομζνων (IT
HARDWARE AND SOFTWARE – INTERGRATION AND MODIFICATION OF SWAN PLATFORM)
Ανακζτουςα αρχι: ΕΔΣΝΑ
Διεφκυνςθ: Άντερςεν 6 & Μωραΐτθ 90, Τ.Κ 11525, Ακινα.
Τθλζφωνο: 213 2148331-4 ,Fax: 213 2148322
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΡΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΡΑΑΔΟΤΕΟ

ΚΟΣΤΟΣ

1

15.000€

15.000€

1

33.000€

33.000€

3

800,00€

2.400,00 €

21.000,00€

21.000,00 €

ΑΤ

Ειδικι μελζτθ ενςωμάτωςθσ των βάςεων δεδομζνων
όλων των εταίρων ςτθν πλατφόρμα SWAN

1

[Integration of SWAN Platform Database with data from
Greece (Greek Case Study), Bulgaria (Bulgarian Case Study),
Albania (Albanian Case Study), Cyprus (Cypriot Case Study)]

Σχεδιαςμόσ και προμικεια λογιςμικοφ για τθν ελλθνικι
ζκδοςθ τθσ πλατφόρμασ SWAN (άδεια και προςαρμογι
ςτο ζργο), και προμικεια 1 (ενόσ) server για τθ
φιλοξενία και λειτουργία τθσ πλατφόρμασ SWAN όπωσ

2

αυτόσ προβλζπεται από το ζργο
[(Software for Greek version of SWAN platform (license and
adaptation to the project, 1 (οne) EDSNA located server for
Greek version of SWAN platform development and operation
((included installation costs)]

Ρρομικεια του απαραιτιτου εξοπλιςμοφ για τθ
φιλοξενία και λειτουργία τθσ πλατφόρμασ SWAN όπωσ

3

αυτόσ προβλζπεται από το ζργο (2 desktop computers,
1 laptop)
[Two desktop computers and one laptop (included software
costs, monitor and required hardware)]

Ειδικι μελζτθ τροποποιιςεων & αναβάκμιςθσ τθσ
πλατφόρμασ SWAN

4

[Modifications and updates of SWAN Platform: 1
Development of the SWAN Platform / Updated SWAN
Platform Prototype / Finalized SWAN Platform]
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Άρκρο 1
Ιςχφουςεσ διατάξεισ

1. Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (Αϋ 114), όπωσ ιςχφει.
2. Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ –Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Αϋ 87), όπωσ ιςχφει και ειδικότερα του άρκρου 100.

3. Τισ διατάξεισ του Ν.4071/2012 «υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» (Αϋ 85)

4. Τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 24/2014/ΕΕ ςχετικά με τισ δθμόςιεσ προμικειεσ και τθν κατάργθςθ τθσ
οδθγίασ 2004/18/ΕΚ.

5. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

6. Απόφαςθ υπϋαρικμ.110427/ΕΥΘΥ/1020 ΦΕΚ3521/Β 01.11.16. Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ
υπ' αρικ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικισ απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ
επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων
ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και
Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων.

7. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ
Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ
των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»+ -υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ
και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των
αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ»

8. Τισ υποχρεϊςεισ του ΕΔΣΝΑ ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ ανωτζρω Ρράξθσ.
9. Τθν 59/2019 (Α.Δ.Α.:ΩΧ12Ο05-Η4Μ) απόφαςθ περί Ανάλθψθσ υποχρζωςθσ.
10. Τθσ με αρικμό 541/2018 (A.Δ.Α.:ΩΞΟΜΟ05-ΒΕ3 ) απόφαςθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ζγκριςθσ
για το Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Α.Μ.:3/2018 / Δ/νςθ ΡΕΚΕΡ

11. Τθν 64/2019 (Α.Δ.Α.: Ω05ΔΟ05-3Κ) απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ περί κατάρτιςθ όρων
Διακιρυξθσ.

12. Η Εργαςία κα πρζπει να πλθρεί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ' αρικ. Α.Μ.:3/2018 / Δ/νςθ
Ρρογραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ και Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων (ΡΕΚΕΡ)

13. Τθν υπ. αρικμ. 5715/30-06-2015 (ΩΑΑΩΟ05-08) Απόφαςθ Ρροζδρου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. που αφορά τθν
εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων και παροχισ εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ ςτον Γενικό Γραμματζα,
προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ εφρυκμθ λειτουργία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Άρκρο 2
Χρόνοσ και τόποσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ
1. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 21/3/2019 και μζχρι τθν 11.30 ϊρα, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ ςτα γραφεία του ΕΔΣΝΑ Άντερςεν 6 & Μωραΐτθ 90, Τ.Κ 11525, Ακινα. Ρροςφορζσ μποροφν
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να υποβάλλονται και ταχυδρομικά ςτο Ρρωτόκολλο του ΕΔΣΝΑ, το οποίο βεβαιϊνει το χρόνο αποςτολισ
τουσ. Η Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ μεριμνά να ενθμερωκεί από το Ρρωτόκολλο για τθν τυχόν
υποβολι προςφορϊν εντόσ των νομίμων προκεςμιϊν και εφόςον ζχουν κατατεκεί αποςτζλλονται αμζςωσ
ςτθν Επιτροπι.
2. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα γίνεται αποδεκτι καμία
προςφορά.

Η παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει

εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων
οικονομικϊν φορζων. Η λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον πρόεδρο τθσ Επιτροπισ
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν
γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά ι αίτθςθ ςυμμετοχισ.
Άρκρο 3
Σρόποσ λιψθσ των εγγράφων του διαγωνιςμοφ και πλθροφοριϊν ι διευκρινίςεων επί όρων
διακιρυξθσ
1. Οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό μποροφν να
λάβουν γνϊςθ του πλιρουσ τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ ςε θλεκτρονικι μορφι, από τθν ιςτοςελίδα του
ΕΔΣΝΑ http://www.edsna.gr.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα να ενθμερϊνονται για τον παρόντα διαγωνιςμό ςτθν
ταχυδρομικι διεφκυνςθ: Άντερςεν 6 & Μωραΐτθ 90, Τ.Κ 11525, Ακινα, τθλζφωνο:2132148331-4, Fax:
2132148322, e-mail: promithies@edsna.gr, livanopoulos@edsna.gr τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ, μετά τθ
δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ.
Άρκρο 4
Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν
1. Τα απαιτοφμενα, ςφμφωνα με το επόμενο άρκρο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, δικαιολογθτικά για
τθ ςυμμετοχι ςτθ ςυνοπτικι διαδικαςία, οι τεχνικζσ και οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.
2. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984.

3. Μζροσ των τεχνικϊν ςτοιχείων των προςφορϊν (π.χ. φυλλάδια με πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία των
προςφερόμενων), μπορεί να υποβλθκεί ςε πρωτότυπθ μορφι ςε ξζνθ γλϊςςα, αλλά να ςυνοδεφεται
οπωςδιποτε από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ωσ επίςθμεσ μεταφράςεισ χαρακτθρίηονται
οι μεταφράςεισ που ζχουν επικυρωκεί από το Υπουργείο Εξωτερικϊν, κακϊσ και αυτζσ που ζχουν
επικυρωκεί από δικθγόρο ι από εξουςιοδοτθμζνα προσ τοφτο πρόςωπα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
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Άρκρο 5
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
1. Οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά
τουσ, επί ποινι αποκλειςμοφ και τα εξισ δικαιολογθτικά:
Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι δεν ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ και προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, το
οποίο ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με το ςχετικό Ραράρτθμα τθσ παροφςθσ (ΤΕΥΔ), θ οποία υπογράφεται
από τον προςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του.
Κατά τθν υποβολι του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), είναι δυνατι, µε
μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ι προκαταρκτικι απόδειξθ
των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 για το
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι µζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του
ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ
φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει
από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό
φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
2. Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να υποβάλλουν
όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Η Ζνωςθ δεν
υποχρεοφται να περιβλθκεί ςε ιδιαίτερθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλει προςφορά, όμωσ ςτθν
περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, πρζπει να περιβλθκεί από τθν αναγκαία νομικι μορφι. Επίςθσ,
τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλλονται χωριςτά για κάκε μζλοσ
τθσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρων και ςε
περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε αυτι, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ Ζνωςθσ δεν
μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε εάν οι
ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα μζλθ τθσ, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να
υφίςταται ςτο ςφνολό τθσ και να παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ. Η δυνατότθτα εκπλιρωςθσ
των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα μζλθ εξετάηεται από το ΕΔΣΝΑ, θ οποία και κα αποφαςίςει
ςχετικά. Εάν ο ΕΔΣΝΑ αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ
τθσ Σφμβαςθσ τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν αντικαταςτάτθ, με προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ που
αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ. O αντικαταςτάτθσ πρζπει να εγκρικεί με απόφαςθ τθσ
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του ΕΔΣΝΑ.
3. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν είναι υποχρεωτικό να φζρουν θμερομθνία ταυτόςθμθ με αυτι τθσ
υπογραφισ τουσ, θ οποία όμωσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν
θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του
γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.).
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Πταν ο υποψιφιοσ πάροχοσ είναι Ο.Ε. ι Ε.Ε. και ο υπογράφων τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ενεργεί ωσ
νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία
(ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι).
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμζνεσ από μζλοσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τουσ, το οποίο κα ζχει εκ του καταςτατικοφ δικαίωμα υπογραφισ και
εκπροςϊπθςθσ, επομζνωσ κα ενεργεί ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ και κα υπογράφει
οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι).
Άρκρο 6
Εγγυιςεισ
1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό δεν απαιτείται.
2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
α)

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

β)

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ
αυτι ειδικότερα ορίηει.

γ)

Η εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι και φςτερα από τθν
εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι
αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του
εκπροκζςμου.

δ)

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ περί
Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να
παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν
κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ
οικονομικό φορζα.

ε)

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
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ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου
εκδίδεται θ εγγφθςθ,
η)

τουσ όρουσ ότι:
- θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και
- ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.

θ)

τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,

κ)

τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,

ι)

τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του ΕΔΣΝΑ και

ια)

ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει, πρζπει απαραίτθτα να

αναφζρουν ότι αναφζρουν και οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, με τισ εξισ διαφοροποιιςεισ:
1.

Δεν απαιτείται αναφορά ςτον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.

2.

Θα αναφζρουν τον τίτλο .

3.

Πςον αφορά το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, αυτόσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ
από τον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο ΕΔΝΑ
υποχρεοφται ςτθν παραλαβι, κατά δφο (2) μινεσ.

4.

Οι υπθρεςίεσ του ΕΔΝΑ επικοινωνοφν με τουσ φορείσ που ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ
προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ εγκυρότθτά τουσ.

Άρκρο 7
Σρόποσ υποβολισ και ςφνταξθσ προςφορϊν
1. Οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων υποβάλλονται εγγράφωσ. Η υποβολι μόνο μίασ
προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
2. Πςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό, απαιτείται να καταρτίςουν και να
υποβάλουν εγγράφωσ προςφορά με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και ότι άλλο απαιτείται από τθν
παροφςα διακιρυξθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο.
3. Στον ςφραγιςμζνο φάκελο εξωτερικά κα αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:
α) Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ».
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ του ΕΔΝΑ.
γ) Ο πλιρθσ τίτλοσ και ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.
δ) Η θμερομθνία διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ.
ε) Τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, δθλαδι θ επωνυμία, θ διεφκυνςθ, ο
αρικμόσ τθλεφϊνου, τθλεομοιοτυπίασ (fax) και θ θλεκτρονικι του διεφκυνςθ (email).
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Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία όλων των
μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ.
4. Τα περιεχόμενα του ανωτζρω θλεκτρονικοφ φακζλου ορίηονται ωσ εξισ:
α) Ζνασ (1) (υπό)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» και
β) Ζνασ (1) (υπό)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά».
5. Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινι
αποκλειςμοφ, τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και ςυγκεκριμζνα:
α) Τα ςτοιχεία που ηθτοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ).
β) Ρλιρθ περιγραφι των απαιτοφμενων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, τα τεχνικά ςτοιχεία πρζπει να υποβάλλονται ξεχωριςτά
για κάκε μζλοσ τθσ.
6. Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται
οικονομικά ςτοιχεία. Ενδεχόμενθ εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ
προςφοράσ.
7. Στον (υπό)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί και να περιζχει τα
απαιτοφμενα από τθ διακιρυξθ oικovoμικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, με ποινι αποκλειςμοφ ςε αντίκετθ
περίπτωςθ. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των προκθρυςςομζνων ειδϊν. Πλεσ οι τιμζσ ςτθν
προςφορά, κακϊσ και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ προςφοράσ, ςυμπλθρϊνονται ολογράφωσ επί ποινι
απαραδζκτου. Αρικμθτικι μόνο αναγραφι τιμισ ςτθν προςφορά δεν λαμβάνεται υπόψθ.
8. Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν τισ ενδεχόμενεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ, όπωσ προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ, εκτόσ του Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ κα αναφζρεται χωριςτά. Η
ςυνολικι τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν.
9. Ρροςφορζσ που τυχόν ζχουν αποςταλεί ι υποβλθκεί πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία,
αποςφραγίηονται όλεσ μαηί μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν.
10. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ
τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ. Διευκρινίςεισ δίνονται από τον
προςφεφγοντα μόνο όταν ηθτοφνται από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ και με τον τρόπο που υποδεικνφεται
από αυτιν. Από τισ διευκρινίςεισ που δίνονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο
εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Ειδικότερα, κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, θ Επιτροπι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν τα ζγγραφα ι
δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ τουσ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι ι οικονομικι προςφορά) που
ζχουν υποβάλει. Η διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι
πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν,
διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ
από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το
περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία.
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Πλοι οι ανωτζρω επιμζρουσ φάκελοι ,εκτόσ από τον τίτλο τουσ, κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του
κυρίωσ φακζλου (προςφορά , επωνυμία ,τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ) .

Άρκρο 8
Λόγοι Αποκλειςμοφ
Από το διαγωνιςμό αποκλείονται:
1. Πςοι υπάγονται ςε κάποια από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 73 του Ν.4412/2016.
Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνιςμό υποψιφιοι, όταν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν - μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
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), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Α' 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»
Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ
του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
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εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό. Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν
εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,
γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ
φορζασ:
α) Ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι
ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και
β) Ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και
τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Η παροφςα παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ
εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ
γ) Τποψιφιοι που ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ τουσ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από
τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα' και
ββ' κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. Ο λόγοσ αποκλειςμοφ δεν
εφαρμόηεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΡΑ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των
είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ.
3. Επίςθσ αποκλείονται:
α) Τποψιφιοι που τελοφν υπό πτϊχευςθ ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχουν
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
β) Τποψιφιοι που ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω
τθν ακεραιότθτα τουσ.
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γ) Τποψιφιοι που ζχουν επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
δ) Τποψιφιοι που ζχουν κρικεί ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ
των κριτθρίων επιλογισ, ζχουν αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςουν τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν.4412/16,
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ αποκλείουν ζναν
οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε
πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των ανωτζρω παραγράφων.
Άρκρο 9
Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
1. Οι προςφορζσ των υποψθφίων ςτο διαγωνιςμό ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ
για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν ογδόντα (180) Ημζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν διακιρυξθ,
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
3. Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι
τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων
χάνει κάκε δικαίωμα για κατακφρωςθ.
Άρκρο 10
Εναλλακτικζσ προςφορζσ
Δεν γίνονται δεκτζσ με ποινι αποκλειςμοφ εναλλακτικζσ προςφορζσ, κακϊσ και όςεσ αναφζρονται
ςε μζροσ των απαιτοφμενων από τθν Τπθρεςία .
Άρκρο 11
Ενςτάςεισ προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
1. Ενςτάςεισ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ
ι τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του, ι τθσ ςυμμετοχισ παρόχου ς' αυτόν, ωσ εξισ:
α) Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ςτο ΕΔΣΝΑ, μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. Για τον κακοριςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ
ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςιοποίθςθσ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ και τθσ διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ. Αν προκφπτει κλάςμα κεωρείται ολόκλθρθ θμζρα. Η ζνςταςθ εξετάηεται από τθν
Εκτελεςτικι Επιτροπι του ΕΔΣΝΑ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. Η απόφαςθ αναρτάται ςτο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιςτάμενοι λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ με δικι τουσ φροντίδα.
β) Κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον
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τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία εξετάηεται από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ
Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ
οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από τθν οικονομικι Επιτροπι.
2. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ
πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ.
3. Οι ενςτάςεισ κοινοποιοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ , από τον ενιςτάμενο ςε αυτόν κατά του
οποίου ςτρζφονται και το αντίςτοιχο αποδεικτικό αποςτζλλεται ςε φυςικι μορφι ςτο αρμόδιο όργανο
του ΕΔΣΝΑ.
4. Ενςτάςεισ που δεν υποβάλλονται ςφμφωνα με τα παραπάνω κεωροφνται ωσ μθ υποβλθκείςεσ.
Άρκρο 12
Προςφερόμενθ τιμι
1. Η οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ και κα αναφζρεται θ
τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. ςε ευρϊ αρικμθτικά ανά υπθρεςίεσ, κακϊσ και αρικμθτικά και ολογράφωσ για το
ςφνολο των ειδϊν.
2. Η τιμι δίνεται ανά μονάδα. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε
άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., όπωσ προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ.
3. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ρροςφορά που δεν
προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία τιμι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
4. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ.
5. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ, ουςιϊδεισ
αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
Άρκρο 13
Αξιολόγθςθ προςφορϊν
1.

Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν

και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
2.

Η Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται πιο πάνω. Η αποςφράγιςθ
διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων
εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των
ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ.
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3.

Αρχικϊσ μονογράφονται οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι. Ακολοφκωσ αποςφραγίηεται ο φάκελοσ

των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – τεχνικισ προςφοράσ και μονογράφονται τα περιεχόμενά του. Η
Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και
τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Το
Ρρακτικό αυτό είναι ενιαίο και περιλαμβάνει τα αποτελζςματα ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ
(ΤΕΥΔ) και τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, όςων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζγιναν
αποδεκτά.
4.

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται αμζςωσ μετά ι εφόςον κρικεί

από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται
από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν επομζνθ εργάςιμθ
θμζρα και ϊρα 11.00 π.μ ι εάν αυτό δεν καταςτεί εφικτό, λόγω του όγκου των προςφορϊν ι λόγω
υπθρεςιακϊν αναγκϊν, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςτουσ προςφζροντεσ. Για όςεσ
προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ/τεχνικϊν
προςφορϊν, οι οικονομικζσ προςφορζσ δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται, εφόςον δεν αςκθκεί
ζνδικο μζςο κατά τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ι εφόςον ζχει παρζλκει άπρακτθ θ
προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων μζςων κατ’ αυτισ ι ζχει υποβλθκεί παραίτθςθ από τυχόν αςκθκζν ζνδικο
μζςο. Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν
λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που
προςφζρκθκαν.
5.

Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν (ίδια προςφερόμενθ τιμι) διεξάγεται κλιρωςθ

ενϊπιων αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων (άρκρο 90 παρ.1
του Ν. 4412/2016).
6.

Το αποτζλεςμα των ανωτζρω ςταδίων, που μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια

ςυνεδρίαςθ (ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, αξιολόγθςθ τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν),
επικυρϊνονται με ΜΙΑ απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ.
7.

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 127

του Ν. 4412/2016.
Άρκρο 14
Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ
1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι, δι’ εγγράφου που υπογράφεται από
τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντόσ οριςμζνθσ προκεςμίασ, τα
πρωτότυπα ι αντίγραφα που όλων των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 5 τθσ παροφςασ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ
επιλογισ.
2. Τα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςει ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι τα ακόλουκα:
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Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου των προςϊπων που περιγράφονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του Ν.
4412/2016 (Αϋ 147), ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο προκφπτει ότι
δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα από τα προβλεπόμενα ςτθν παραπάνω διάταξθ.



Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ τόςο για τα μζλθ τουσ όςο για το
απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό.



Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ) τόςο
για τουσ ίδιουσ τουσ εργοδότεσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό, από τα
οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να
προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά
είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ.



Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι
είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι ενθμερότθτα), το οποίο
χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.



Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ
κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ
αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ
ανάλογθ διαδικαςία.



Πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςιακϊν χζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν
εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ.
3. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων

εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και
εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.
Τα νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά προςκομίηουν όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά, εκτόσ
του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου, με τθν ακόλουκθ τροποποίθςθ:
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ), από τα
οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν καταβολι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ
θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον
ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό
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Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.
Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.
Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. Δεν κα προςκομίςουν αντίςτοιχα
πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων τουσ.
Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ για τισ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ και τα ομόρρυκμα μζλθ για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε και Ε.Ε),
ςτον πρόεδρο, διευκφνοντα ςφμβουλο και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ
εταιρείεσ (Α.Ε) και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του.
4. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα
ςτθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ.
5. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν ι κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που
δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι ι προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται
ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τιμισ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται.
6. Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ
από τθν Επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε
κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Το αποτζλεςμα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται
με τθν κατακυρωτικι κατακφρωςθσ.
7. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
8. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ, ουςιϊδεισ
αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
9. Σε κάκε περίπτωςθ για τθν κατακφρωςθ αποφαςίηει θ Εκτελεςτικι Επιτροπι του ΕΔΣΝΑ και θ
ςχετικι απόφαςθ υποβάλλεται ςτο Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για ζλεγχο νομιμότθτασ. Η
απόφαςθ για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ μπορεί να λθφκεί και μετά τθν πάροδο ιςχφοσ των
προςφορϊν και θ ςφμβαςθ να καταρτιςτεί ζγκυρα, εάν ςυμφωνεί και ο μειοδότθσ.
10. Η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο όλων
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν .
11. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 127 του
Ν.4412/16.
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Άρκρο 15
Ειδικοί όροι
Ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι του ςτθν πρόςκλθςθ (επί ποινι αποκλειςμοφ) ο οικονομικόσ
φορζασ πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον τα παρακάτω πιςτοποιθτικά:
(1) Σφςτθμα Διαχείριςθσ για τθν Ροιότθτα, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, για το Σχεδιαςμό,
Ανάπτυξθ, Εγκατάςταςθ και Υποςτιριξθ Λογιςμικοφ – Υλοποίθςθσ Ζργων Ρλθροφορικισ – Υπθρεςίεσ
Software As A Service (SaaS)
(2) Σφςτθμα Διαχείριςθσ για τθν Αςφάλεια των Ρλθροφοριϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013, για
το ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ και υποςτιριξθ λογιςμικοφ – υλοποίθςθσ ζργων πλθροφορικισ –
υπθρεςίεσ Software as a Service (SAAS).
O προςφζρων πρζπει να διακζτει οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα οποία να είναι ικανόσ να ανταπεξζλκει
πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ Ζργου.
Επιπλζον, ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει
να διακζτει αποδεδειγμζνα τουλάχιςτον πενταετι ςχετικι εμπειρία ςτθν δθμιουργία, χειριςμό και λειτουργία
διαδικτυακϊν πλατφορμϊν και βάςεων δεδομζνων και παράλλθλα ομάδα ζργου με κατ’ ελάχιςτο τα εξισ
χαρακτθριςτικά:
(1) Υπεφκυνο υλοποίθςθσ ζργου με 5ετι τουλάχιςτον εμπειρία ςε υλοποίθςθ ζργων, με πανεπιςτθμιακό τίτλο
ςπουδϊν και πιςτοποίθςθ Μ, ο οποίοσ κα ςυντονίςει τθν ομάδα ζργου.
(2) Κάτοχο τίτλου ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Θετικϊν Επιςτθμϊν/ Ρλθροφορικισ/ Μθχανικοφ
Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν/ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων με 5 χρόνια κατ’ ελάχιςτον
εμπειρία ςε κζματα επιχειρθςιακισ ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ.
(4)

Αναλυτι – Ρρογραμματιςτι με πανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν ςε Ρλθροφοριακά Συςτιματα

(Information Systems) ι ςυναφζσ αντικείμενο, εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ & υποςτιριξθ
γεωχωρικϊν

βάςεων δεδομζνων (geospatial databases) και εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ερευνθτικϊν

ευρωπαϊκϊν ζργων ςυναφϊν με ζννοιεσ όπωσ θ αειφορία/ κυκλικι οικονομία/ διαχείριςθ υδάτων &
ενζργειασ/ διαχείριςθ αποβλιτων/ βιομθχανικι ςυμβίωςθ.
(5) Αναλυτι - Ρρογραμματιςτι με πιςτοποίθςθ, με τουλάχιςτον 5 χρόνια εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ και
υποςτιριξθ Web Εφαρμογϊν.
(6) Χθμικό Μθχανικό ι Μθχανικό Ρεριβάλλοντοσ με τίτλο ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ από ίδρυμα
του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ αναγνωριςμζνο από τον (κρατικό φορζα) και με 5 χρόνια κατ’ ελάχιςτον
εμπειρία ςε κζματα βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ/ διαχείριςθσ αποβλιτων/ κυκλικισ οικονομίασ.
Η εξειδίκευςθ των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου πρζπει να προκφπτει από τα βιογραφικά τουσ και να
αποδεικνφεται από τισ ςχετικζσ ςπουδζσ (μεταπτυχιακοί ι/ και διδακτορικοί τίτλοι), ι/και από τθ μελετθτικι
και εργαςιακι τουσ εμπειρία.
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Άρκρο 16
Κρίςθ αποτελζςματοσ διαγωνιςμοφ
Η Επιτροπι αξιολόγθςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ (Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ)
με γνωμοδότθςι τθσ προσ τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι που αποφαςίηει ςχετικά, μπορεί να προτείνει:
α) Τθ ματαίωςθ του αποτελζςματοσ και επανάλθψθ με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν.
β) Τθ διενζργεια κλιρωςθσ μεταξφ ιςότιμων προςφορϊν.
Άρκρο 17
Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ και υπογραφι ςφμβαςθσ
1. Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον ο ΕΔΣΝΑ δεν τθν
κοινοποιιςει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.
2. Ο ΕΔΣΝΑ προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ
δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
3. Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
Άρκρο 18
Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ζωσ τθ λιξθ του ζργου ςτισ 14 επτζμβρθ 2019 ι τθν θμερομθνία
παράταςθσ εφόςον το ζργο παρατακεί κατόπιν εγκρίςεωσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι του
προγράμματοσ INTERREG χωρίσ προςαφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου.
Άρκρο 19
Κυρϊςεισ
Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ακαταλλθλότθτασ των απαιτοφμενων από τθν υπθρεςία μασ ο
Ανάδοχοσ κα υποςτεί τισ ποινικζσ και αςτικζσ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία.
Άρκρο 19
ειρά Ιςχφοσ υμβατικϊν Σευχϊν
Συμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι τα ακόλουκα.
1. Η Σφμβαςθ
2. Η παροφςα Διακιρυξθ
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3. Η Συγγραφι Υποχρεϊςεων
4. Η Τεχνικι Ρεριγραφι και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ Μελζτθσ
5. Η Οικονομικι προςφορά του αναδόχου
6. Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ
Άρκρο 20
Κανόνεσ Δθμοςιότθτασ τθσ Διακιρυξθσ – Κρατιςεισ
1. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτα
γραφεία του ΕΔΣΝΑ και θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΔΣΝΑ http://www.edsna.gr.
2. Η περίλθψθ τθσ παροφςθσ να αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», να καταχωρθκεί ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
και να τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων ςτα γραφεία του ΕΔΣΝΑ.
Επίςθσ κα δθμοςιευτεί ςτθν τοπικι κακθμερινι εφθμερίδα KOIΝΩΝΙΚΗ.
3. Πλα τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα καταχωρθκοφν και ςτο διαδίκτυο, ςτθ διεφκυνςθ
http://www.edsna.gr.
4. Τον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ κακϊσ και τα ζξοδα δθμοςίευςθσ. Σε περίπτωςθ
άρνθςισ του παρακρατοφνται από τον πρϊτο λογαριαςμό του.
5. Για ότι δεν προβλζφκθκε ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και του Ν. 3463/2006.

ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ
Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Ε.Δ..Ν.Α.

ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΙΒΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ
ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ
ΕΔΑ: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90,
115 25 Ακινα
Δ/νςθ : Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν
Σμιμα : Προμθκειϊν & Περιουςίασ
Ρλθροφορίεσ : Tμιμα Ρρομθκειϊν
Τθλζφωνο:
213.2148.331-334, Fax: 2132148322
e-mail:
livanopoulos@edsna.gr

«ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ
BALKAN‐MED INTERREG 2014‐2020» ΜΕ ΣΙΣΛΟ "SWAN- A
DIGITAL SOLID WASTE REUSE PLATFORM FOR BALKAN”

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΣΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(IT HARDWARE AND SOFTWARE – INTERGRATION AND
MODIFICATION OF SWAN PLATFORM)
Α.Μ.:3/2018 / Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ,
Καινοτομίασ και Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 57.580,65 € πλζον ΦΠΑ

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΡΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΤ

1

2

3

4

Ειδικι μελζτθ ενςωμάτωςθσ των βάςεων δεδομζνων
όλων των εταίρων ςτθν πλατφόρμα SWAN
Σχεδιαςμόσ και προμικεια λογιςμικοφ για τθν
ελλθνικι ζκδοςθ τθσ πλατφόρμασ SWAN (άδεια και
προςαρμογι ςτο ζργο), και προμικεια 1 (ενόσ) server
για τθ φιλοξενία και λειτουργία τθσ πλατφόρμασ
SWAN όπωσ αυτόσ προβλζπεται από το ζργο
Ρρομικεια του απαραιτιτου
φιλοξενία και λειτουργία τθσ
όπωσ αυτόσ προβλζπεται από
computers, 1 laptop)
Ειδικι μελζτθ τροποποιιςεων
πλατφόρμασ SWAN

εξοπλιςμοφ για τθ
πλατφόρμασ SWAN
το ζργο (2 desktop
& αναβάκμιςθσ τθσ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1

1

3

1

θμειϊνεται ότι θ Ρροςφορά κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να καλφπτει κατ’ ελάχιςτο τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι
και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ Μελζτθσ και να ςυνοδεφεται από ςυμπλθρωμζνουσ τουσ ςυνθμμζνουσ
πίνακεσ Τεχνικϊν Χαρακτθριςτικϊν του Εξοπλιςμοφ (Ζνασ server, δφο desktop, ζνασ laptop).
Ο ςχεδιαςμόσ του λογιςμικοφ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζργου και το
Ραραδοτζο 3.1 που ορίηει και περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ (Ραραδοτζο 3.1:
Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ SWAN, αναρτθμζνο ςτο www.swan-interreg.com)
Ήτοι, προςφερόμενθ ςυνολικι τιμι, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΡΑ 24%....................... € ι ολογράφωσ
..................................................................................................………… ευρϊ
Ακινα ……./……/2019
Ο Ρροςφζρων
(ςφραγίδα-υπογραφι)
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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 φορζα 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: ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *50280+
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, Ακινα 115 25
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΛΙΒΑΝΟΡΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
- Τθλζφωνο: - Ηλ. ταχυδρομείο: livanopoulos@edsna.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.edsna.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): 30237300-2 , 72212000-4

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *50280+
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςτoν :
ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(IT HARDWARE AND SOFTWARE – INTERGRATION AND MODIFICATION OF SWAN PLATFORM)

- Aρ. Μελζτθσ Α.Μ.:3/2018 / Δ/νςθσ Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ και Ευρωπαϊκϊν
Προγραμμάτων (ΠΕΚΕΠ)

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα,
αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi :
Τθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι,
μικρι ι μεςαία επιχείρθςθii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι
προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι
επιχείρθςθ»iii 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 περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.

Απάντθςθ:

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

[ + Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
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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 κατάλογοiv:
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 *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

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

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

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:
Απάντθςθ:
Ονοματεπϊνυμο
*……+
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και
*……+
τον τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
*……+
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Ηλ. ταχυδρομείο:
*……+
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία *……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ
τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στιριξθ:
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
*+Ναι *+Πχι
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.

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries

19PROC004555475 2019-03-04
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
*+Ναι *+Πχι
ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ
ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
υπεργολαβίασ;
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).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
ix,x

2. δωροδοκία ·
3. απάτθxi·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ

τρομοκρατίασxiii·
xiv

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων .

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ
καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι
απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ
φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxv 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;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, αναφζρετεxvii:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ
απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα
ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ
λόγουσ τθσ καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί *
+·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvi
α) Ημερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +
β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ
*……+ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
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Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκανxx:

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xviii
*+ Ναι *+ Πχι

*……+
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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 *+ Ναι *+ Πχι
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα
ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
α)*……+·
α)*……+·
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
β)*……+
β)*……+
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
απόφαςθσ;
-*+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
-*……+·
-*……+·
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
-*……+·
-*……+·
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
γ.2)*……+·
γ.2)*……+·
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε:
δ) *+ Ναι *+ Πχι
δ) *+ Ναι *+ Πχι
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
αναφερκοφν
αναφερκοφν
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
λεπτομερείσ
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
αςφάλιςθσ που οφείλει
πλθροφορίεσ
*……+
ςυμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωςθ,
*……+
των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ ;xxii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται
εγγράφων): xxiii
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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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 *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ
και εργατικοφ δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
*+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxv :
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:
- Ραρακζςτε 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 περιςτάςεισxxvi
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ
*+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
[.......................]
πλθροφορίεσ:
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii,

λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxix;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ
ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ
πλθμμζλειαxxx 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;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

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

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

*.........…+
*+ Ναι *+ Πχι

[...................…+
*+ Ναι *+ Πχι

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
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που λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
*+ Ναι *+ Πχι
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
Απάντθςθ:
που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ
*+ Ναι *+ Πχι
τθσ 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
Πςον 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
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια
επιλογισ;

Απάντθςθ
*+ Ναι *+ Πχι

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
εγκατάςταςισxxxii; 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 *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(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
Απάντθςθ:
επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ
ζτοσ: *……+ κφκλοσ
εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα για τον
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ζτοσ: *……+ κφκλοσ
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
ζτοσ: *……+ κφκλοσ
και/ι,
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
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
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
xxxiii
ςφμβαςθσ είναι ο εξισ
:
*……+,*……+*…+νόμιςμα
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ
εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα ςτον
επιχειρθματικό τομζα που καλφπτεται
από τθ ςφμβαςθ και 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
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για
τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο
εξισxxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ
ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι
ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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):
*……+*……+*……+
*…................................…+
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τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ
φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ
αναλογίεσxxxv 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:
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν
αςφαλιςτικι κάλυψθ επαγγελματικϊν
κινδφνων του οικονομικοφ φορζα είναι το
εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
6) Πςον 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 ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι
προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ
αναλογίασ-αναλογία μεταξφ x και yxxxvi -και
θ αντίςτοιχθ αξία)

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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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
αναφοράσxxxvii, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα του είδουσ
που ζχει προςδιοριςτεί:
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
αναφοράσxxxviii, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
προβεί ςτισ 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
ιδιωτικοφσxxxix:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν 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:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να

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):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

*……..........................+

*……+

[……+

*....……+
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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 ελζγχωνxli 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) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του
κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

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
υπεργολαβίασxlii το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:

*+ Ναι *+ Πχι

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

β) *……+
*……+

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

*....……+
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11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
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
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει 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
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*+ Ναι *+ Πχι

*+ Ναι *+ Πχι

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

*….............................................+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
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
Απάντθςθ:
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
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:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
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 διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(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
Απάντθςθ:
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 *+ Ναι *+ Πχιxliv
ι λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα
απαιτοφμενα ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ μορφζσ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται
εγγράφων): *……+*……+*……+xlv
θλεκτρονικάxliii, αναφζρετε για το κακζνα:
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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 αναφζρονταιxlvi, 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 δωρεάνxlvii.
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)+.

i

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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ii

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.
iii

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
iv

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

v

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vi

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.”
vii

Σφμφωνα 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.
viii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
ix

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

x

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «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).
xi

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.
xii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, 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.
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xiii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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”.
xiv

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (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.".
xv

Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

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)
xx

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxi

Στθν 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).
xxii

Σθμειϊνεται 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
xxiii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxiv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
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xxvi

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxix

Ρρβλ άρκρο 48.

xxx

Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxi

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxii

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxiii

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xxxix

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xl

Πςον 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 ΤΕΥΔ.
xli

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.
xlii

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 ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliii

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xliv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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xlvi

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlvii

Υπό 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.
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