ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΗΜΟ ΝΙΤΡΟΤ
Μαλδξάθη, Νίζπξνο
Πιεξνθ.: θ. ππξφπνπινο Φ.
Σει.:
2242360512
Fax:
2242031330
E-mail: nisyros2@otenet.gr

Αξηζ. Πξση: 1366/29.03.2018

Γηαθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ κε ηίηιν :
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
«ΔΠΙΚΔΤΗ – ΟΓΟΣΡΧΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΟΓΟΤ ΜΑΝΓΡΑΚΙΟΤ Γ. ΝΙΤΡΟΤ»
Πξνϋπνινγηζκόο: 54.783,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%

Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Νηζχξνπ

ΝΙΤΡΟ, ΜΑΡΣΙΟ 2018
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ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ:
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ:
ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ:
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ:
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΟΤ:
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ:

Γήκνο Νηζχξνπ
1366/29.03.2018
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
«ΔΠΙΚΔΤΗ – ΟΓΟΣΡΩΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΟΓΟΤ ΜΑΝΓΡΑΚΙΟΤ
Γ. ΝΙΤΡΟΤ»
πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή
Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 54.783,20€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ ΦΠΑ.
Ίδηνη Πφξνη
12/04/2018 θαη ψξα 10:00 π.κ.

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 12/4/2018 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11.00 πκ. ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ,
ζην Μαλδξάθη Νηζχξνπ, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο παξαιαβήο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ πνπ
έρεη ζπγθξνηεζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κε ηελ ππ’ αξηζ. 9/2018 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ώξα
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 10.00 πξσηλή ηεο εκέξαο απηήο.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα είλαη εθπξόζεζκεο, δελ
γίλνληαη δεθηέο θαη επηζηξέθνληαη.
Όινη νη όξνη θαη απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο είλαη ππνρξεσηηθνί. Η κε ηήξεζή ηνπο
θαζηζηά απαξάδεθηε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηελ απνθιείεη από νπνηαδήπνηε
αμηνιόγεζε.
1. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ δελ
αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Η ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη πιήξε θαη
αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζεο, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016
θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε.
2. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ
αλαζέζεη ή φρη, λα αθπξψζεη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ην δηαγσληζκφ, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα
επαλαιάβεη απηφλ.
3. Οη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ
ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, π.ρ. Φαθέισλ Πξνζθνξάο θιπ.
4. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ θνηλνπξαμίεο ή ελψζεηο ππνςεθίσλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή
πξνζθνξά, φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο / έλσζεο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηελ θνηλνπξαμία / έλσζε ε επζχλε
απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο.
5. Η Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα θάλεη ελδεηθηηθνχο ειέγρνπο
επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο.
6. Η Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη λα απνξξίςεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, πξνζθνξά
ππνςεθίνπ φηαλ απνδεηρζεί φηη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηήλ ζηνηρεία ή δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη
αιεζή. Η απφθαζε απφξξηςεο ιακβάλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ
βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο.
7. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. Ωο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο νη πξνζθνξέο πνπ
παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 91 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 4412/2016.
8. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή γηα φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή
επάξθεηα θαη εκπεηξία.
9. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη
ινηπά ηερληθά ζηνηρεία, πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδνο, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ
επηθπξσκέλε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
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Άξζξν 1 ν
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε:
1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/10 (ΦΔΚ 87/ΣΑ/7-6-10) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143 Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο –
Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη εμαηξνπκέλσλ ησλ
άξζξσλ 132 έσο 134.
3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ‘Πξφγξακκα
Γηαχγεηα’ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/11 (ΦΔΚ 204/Α΄/15-09-2011) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ
Ν.4013/14-9-2011 (ΦΔΚ 204Α΄/15-9-2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ
έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο
θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4024/11, άξζξν 26, «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην,
εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο
ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ», φπσο ηζρχεη.
7) Σελ 72/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Πξαθηηθφ 7/26-03-2018) γηα έγθξηζε φξσλ
δηαθήξπμεο θαη δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
8) Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 00.6737.03 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2018 ηνπ Γήκνπ
Νηζχξνπ ρεηηθέο ε ππ’ αξηζ. 72/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάζεζε ηεο
πίζησζεο, ε ππ’ αξηζ 399/23.01.2018 (ΑΓΑ: ΩBΓΠΩΚΜ-7ΙΝ) απφθαζε (αλάιεςε ππνρξέσζεο) θαη ε
βεβαίσζε ηνπ πξντζηακέλνπ, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε
δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1 α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη
ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 110/2018.
Άξζξν 2 ν
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Η παξνχζα δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί:
Α) ζην πξφγξακκα ΚΗΜΓΗ (https://promitheus.gov.gr),
Β) ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα (https://diavgeia.gov.gr)
Γ) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Νηζχξνπ (http://www.nisyros.gr/)
Γ) αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Νηζχξνπ.
Άξζξν 3 ν
ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΧΝ
1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, φζν δηάζηεκα δηαξθεί ην
δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη λα παξαιακβάλεη ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη κέζα ζην σξάξην εξγαζίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
2. Η δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη
απηνπξνζψπσο ή κέζσ ηαρπκεηαθνξάο, ζηε ηειεπηαία δε πεξίπησζε θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήκαηνο ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ.
3. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Γηαθήξπμεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία απνιχησο
επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζή ηεο.
4. Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν κε ηα ζηνηρεία ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ (φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ),
έηζη ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε,
γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο
πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο.
5. Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή
ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζεί ε
παξαπάλσ δηαδηθαζία, ελζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε
πιεξφηεηαο ηνπ παξειεθζέληνο αληηγξάθνπ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Πξνο δηεπθφιπλζε θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ζα
δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο δηεπζχλζεηο:
Α) https://diavgeia.gov.gr,
B) https://promitheus.gov.gr
Γ) http://www.nisyros.gr
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Η Αλαζέηνπζα Αξρή αλ θαη θαηαβάιεη θάζε ζρεηηθή πξνζπάζεηα, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα
εγγπεζεί ηελ νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηνπ
ζειίδεο (Web site) ιφγσ κε πιήξνπο πξνζηαζίαο (αληηθεηκεληθψο) ηνπ δηαδηθηχνπ.
6. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο δηεπθξηλίζεηο ή θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθέο κε ηε δηαθήξπμε. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ κέρξη θαη πέληε (5) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο
πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ. 4412/2016, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν
ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απνζηείιεη έγγξαθε
απάληεζε ζε φιεο καδί ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ θαη ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα ην
δεηήζνπλ εγγξάθσο (επηζηνιή ή fax) εληφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο δηαζηήκαηνο.
7. Πιεξνθνξίεο ζα παξέρνληαη θαζεκεξηλά (8.30' έσο 15.00') γηα ζέκαηα ηεο δηαθήξπμεο απφ ηα
γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (e-mail: nisyros2@otenet.gr, fax:2242031330) θαηφπηλ γξαπηνχ
εξσηήκαηνο, ρσξίο λα κπνξεί θαλέλαο πξνζθέξσλ ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Άξζξν 4 ν
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ
λφκηκα.
Άξζξν 5 ν
ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ

Απφ ην δηαγσληζκφ απνθιείνληαη:
1) Τπνςήθηνη, φηαλ έρεη εηο βάξνο ηνπο εθδνζεί ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, πνπ πεξηέξρεηαη ζε
γλψζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη αθνξά ηα παξαθάησ αδηθήκαηα:
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην Άξζξν 2 ηεο απφθαζεο πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ Σεο 24εο Οθησβξίνπ 2008 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.
Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ
νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο θαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο
Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη φπσο
νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000.
Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο
νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13 εο
Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή απηνπξγίαο ή ζπλέξγεηα ή
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο.
Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαηά
ην Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008.
Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο,
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.4198/2013.
2) ζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ ή ηεινχλ ζε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ.
3) ηαλ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ
ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο.
4) ζνη έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ
ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα, πνπ απνδεδεηγκέλα δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε
κέζν δηαζέηεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή.
5) ζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθαιίζεσο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο φζν θαη ηνπ
Διιεληθνχ Γηθαίνπ.
6) ζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ησλ
ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο φζν θαη ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ.
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Άξζξν 6 ν
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα ππνβάινπλ ζηελ ειιεληθή
γιψζζα ζε πξσηφηππα ηα παξαθάησ ησλ 1 & 2 παξαγξάθσλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη:
α) Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο Διιάδαο ζα ζπλνδεχνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ
επηθπξσκέλε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
β) Γελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο γηα φιεο ηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο ηνπ Ν.1599/1986
πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
1. Γεληθά δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:
1.1 Αίηεζε ζπκκεηνρήο, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία απηνχ πνπ
ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά (επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ, νλνκαηεπψλπκν αξκνδίνπ εθπξνζψπνπ γηα ηελ πξνζθνξά).
1.2 πκπιεξσκέλν ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) (Παξάξηεκα IV).
1.3 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία:
i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ.
ii. Να δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο
νπνίαο έιαβε γλψζε θαη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα ηνπο φξνπο ηεο, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ
αλαγξάςεη ξεηά ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη, νπφηε ππνρξεσηηθά πξέπεη λα
αλαγξάςεη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αλαιάβεη ψζηε λα παξάζρεη πξνζεθφλησο ηηο
ππεξεζίεο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
iii. ηη φια ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθφηεξα νηηδήπνηε πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηεο
πξνζθνξάο είλαη αιεζή.
1.4 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία:
i. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο
α). Γελ βξίζθεηαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 (ηνπ Ν.4412/2016) γηα ηηο νπνίεο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ή κπνξεί λα απνθιεηζηεί.
β). Πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.4412/2016.
1.5 Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
1.6 Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο ζε πξσηφηππν εληφο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζε αληίγξαθν ην
νπνίν ζα πξνζθνκίδεηαη κε ηελ παξάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ζην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ (εθφζνλ νη
νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο).
1.7 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία:
Να δειψλεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ
(2014, 2015, 2016) (πνπ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ
αλάζεζε έξγνπ (ρσξίο ην Φ.Π.Α.). Δάλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
ζρεηηθά κε ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ή ηελ ππφ πξνκήζεηα ππεξεζία, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ
θαιχπηεη ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο, ε δήισζε αθνξά ην δηάζηεκα απηφ.
2. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαηά πεξίπησζε:
(α) Έιιελεο θαη Αιινδαπνί πνιίηεο
Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία o ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη κέρξη ηελ
εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ νη πξνεθηεζέληεο ζην άξζξν 5
παξ.1 κε αξηζκνχο 1 έσο θαη 6 ιφγνη απνθιεηζκνχ.
(β) Ννκηθά πξόζσπα εκεδαπά θαη αιινδαπά
Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην
πξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ νη πξνεθηεζέληεο ζην άξζξν 5 παξ.1 κε αξηζκνχο 1 έσο θαη 6 ιφγνη
απνθιεηζκνχ κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
(γ) Κνηλνπξαμίεο ή Δλώζεηο Τπνςεθίσλ
Οη θνηλνπξαμίεο ή νη ελψζεηο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (α) θαη (β) ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηά πεξίπησζε θαζψο θαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ, γηα θάζε
κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο:
[5]

Έγγξαθν ή Πξαθηηθό Απόθαζεο (πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν) ηνπ δηνηθνχληνο
νξγάλνπ θάζε κέινπο, κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε ζχκπξαμε κε ηηο ινηπέο εηαηξείεο, κέιε ηεο Έλσζεο/
θνηλνπξαμίαο.
πκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ην νπνίν δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη: α)
αλαιακβάλνπλ αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ηελ επζχλε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ
θαη ηελ επζχλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, β) νξίδνπλ θνηλφ εθπξφζσπν ηεο έλσζεο ή
ηεο θνηλνπξαμίαο, γ) αλαθέξνπλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ζε απηή, δ)
νξηνζεηνχλ κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ζηελ Έλσζε/θνηλνπξαμία
ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο ε) δειψλνπλ έλα κέινο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε
φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο (leader), ζη) ζα δειψλνπλ αληίθιεην ηεο
Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο.
Σν ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα θέξεη ζθξαγίδα θαη κνλνγξαθή ζε θάζε
ζειίδα ηνπ απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε/θνηλνπξαμία θαη ζθξαγίδα/ππνγξαθή απφ
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ.
Η έλσζε ή ε θνηλνπξαμία ππνςεθίσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία είηε
απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Σα παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθά ζπληάζζνληαη ή/θαη εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν ππνςήθηνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ. Δάλ ζε θάπνηα
ρψξα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά
ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ηα παξαπάλσ αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε
ηνπ ππνςεθίνπ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ρξνληθήο ηζρχνο πνπ
ηίζεληαη γηα ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ή έγγξαθν αλσηέξσ. ηελ έλνξθε βεβαίσζε ζα δειψλεηαη
θαηαξρήλ ε αδπλακία έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα ή ε αδπλακία
απηψλ λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν
πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απηή
δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ππεχζπλε δήισζε ή ηζνδχλακν έγγξαθν γηα αιινδαπά θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, βεβαηνπκέλνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ
δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή Αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν.
Άξζξν 7 ν
ΚΑΣΑΡΣΙΗ & ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε εληαίν θάθειν πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ
επηζηνιή εθηφο θαθέινπ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε εηαηξεία ή έλσζε Δηαηξεηψλ πνπ
ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά.
Ο εληαίνο απηφο θάθεινο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη, κε ηηο αλάινγεο ελδείμεηο, ηνπο εμήο ηξεηο αλεμάξηεηνπο
ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο:
- Φάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»
- Φάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
- Φάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
2. Ο εληαίνο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη νη ππνθάθεινη κε ηα αληίηππα (φπνπ απαηηείηαη) ησλ
πξνζθνξψλ πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαζψο
επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο:
Πξνο: Γήκν Νηζύξνπ
Γηεχζπλζε: Γεκαξρείν Γήκνπ Νηζχξνπ, Νίζπξνο, Γσδεθάλεζα
Σειέθσλν: 2242360512, θαμ: 2242031330
Αξ. Πξση/ινπ Γηαθήξπμεο:
πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ Δπηινγή Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ:
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΔΠΙΚΔΤΗ – ΟΓΟΣΡΩΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΟΓΟΤ ΜΑΝΓΡΑΚΙΟΤ Γ. ΝΙΤΡΟΤ»
Ηκεξνκελία Γηαγσληζκνχ: 12/04/2018 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 πκ.
«Να κελ αλνηρζεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία»
Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα
απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.
3. Ωο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 97 ηνπ Ν. 4412/2016, νξίδεηαη σο
αθνινχζσο: νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 120 εκέξεο απφ ηελ
επφκελε κέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ
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πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. Η Αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη, πξηλ ηελ ιήμε
ηνπ ρξφλνπ ησλ 120 εκεξψλ, παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ηζρχνο γηα επηπιένλ 120 εκέξεο.
4. Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ
ζα ιεθζνχλ ππφςε. Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο πξνκήζεηαο, παξά κφλν γηα ην
ζχλνιν απηήο.
Άξζξν 8 ν
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ζα πεξηέρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ
άξζξνπ 6 θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, (Άξζξν
72 ηνπ Ν. 4412/2016), ε νπνία αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο
Φ.Π.Α., δειαδή πνζνύ 883,60 €. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα
ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ιήγεη, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο, λα δεηά απφ ηνλ
πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο
θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 κπνξεί λα εθδίδεηαη απφ ηξάπεδα ή πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί
λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα έθδνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην
Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ
ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε
νηθνλνκηθφ θνξέα.
Γελ απαηηείηαη ππνβνιή αληηγξάθσλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο.
Άξζξν 9 ν
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Ο θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ
δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη απνδεηθλύνπλ ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή
ηθαλόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ.
Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ππνβάιιεηαη εληφο ηνπ ππνθαθέινπ, ζε έλα πξσηφηππν θαη ζε έλα αληίγξαθν ην
νπνίν είλαη απιέο θσηνηππίεο ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ.
Άξζξν 10 ν
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Η πξνηεηλφκελε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πξνεθηηκνχκελν ηίκεκα γηα ην ζχλνιν
ηεο πξνκήζεηαο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη εθαηόλ νγδόληα
επξώ (44.180,00 €), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ δίλεη
ηηκή κεγαιύηεξε από ην αλσηέξσ πνζό ζα απνξξίπηεηαη.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι θαη ζα
πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
• Σν ζπλνιηθφ πνζφ (ζε επξψ) ρσξίο ηνλ αλαινγνχληα Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), νινγξάθσο
θαη αξηζκεηηθψο.
• Σν πνζφλ (ζε επξψ) ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο.
• Σν ζπλνιηθφ πνζφ (ζε επξψ) κε ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α., νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο.
Γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α..
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. ε
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί ηζφρξνλε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ
δηθαηνύληαη θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάινπλ
λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο νη ππνςήθηνη είλαη ππνρξεσκέλνη
λα ζπκπιεξψζνπλ σο πξφηππν ηνλ Πίλαθα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ
παξφληνο Σεχρνπο.
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ππνβάιιεηαη εληφο ηνπ ππνθαθέινπ ζε έλα πξσηφηππν θαη ζε έλα
αληίγξαθν ην νπνίν είλαη απιέο θσηνηππίεο ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ. Σα πξσηφηππα θέξνπλ
ζθξαγίδα «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ».
Άξζξν 11 ν
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ – ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη αλάδνρνη, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηα γξαθεία
ηνπ Γήκνπ Νηζχξνπ, ζηε δηεχζπλζε:
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Γήκνο Νηζχξνπ
Μαλδξάθη Νηζχξνπ
Νίζπξνο 85303
Γσδεθάλεζα
έσο ηελ 12/04/2018, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00 πκ.
2. Απνδεθηέο γίλνληαη νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη έγθαηξα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 αλσηέξσ. Η εκεξνκελία απηή
απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ζηελ γξακκαηεία ηνπ Γήκνπ.
3. Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί, ηαρπδξνκηθά (ζπζηεκέλε) θαη κε ηαρπκεηαθνξά. Ιζρχεη φκσο κφλν
ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιάβεη εγθαίξσο αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαηά ηα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 2.
4. Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη
ψξα, είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έγθαηξα. Πξνζθνξέο πνπ
ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη θαλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή, αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο.
5. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
6. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ,
πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Η δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο ζα ιάβεη ρψξα:
Ηκεξνκελία: 12/04/2018, εκέξα Πέκπηε & ώξα 11:00 πκ.
Σόπνο: Γεκαξρείν, Γηεύζπλζε: Μαλδξάθη Νηζχξνπ.
Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία:
Αλνίγνληαη νη Δληαίνη Φάθεινη θαη απνζθξαγίδνληαη πξψηα νη Φάθεινη Γηθαηνινγεηηθώλ θαη θαηόπηλ
νη θάθεινη ησλ Σερληθώλ Πξνζθνξώλ, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη φια ηα πξσηφηππα
ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ θαηά θχιιν.
Οη θάθεινη Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη, ζθξαγίδνληαη θαη
θπιάζζνληαη.
Η Δπηηξνπή ειέγρεη πξψηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη ηεζείζεο
πξνυπνζέζεηο, ειέγρνληαη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ.
Η Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαζνξίδεη ηνλ ηφπν, ηελ ψξα θαη ηελ εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ηνπο δηαγσληδφκελνπο.
Η Δπηηξνπή ζηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ
Πξνζθνξψλ, ζηε κνλνγξαθή θαη ζθξάγηζε φισλ ησλ πξσηφηππσλ ζηνηρείσλ ησλ θαθέισλ θαηά θχιιν
θαη ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο, απφ
ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ν πξνηεηλφκελνο απφ ηελ Δπηηξνπή Αλάδνρνο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. Σν
πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά. Η απφθαζε
γλσζηνπνηείηαη κε βεβαίσζε παξαιαβήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζηάδην απηφ θαη ζηνλ πξνζθέξνληα
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε καδί κε έγγξαθε εηδνπνίεζε γηα θαηάζεζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
εκεηψλεηαη φηη ε Αμηνιφγεζε ησλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ κεηά ηε δηαδηθαζία
ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θξηζνχλ φηη πιεξνχλ ηηο ηεζείζεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. ε
πεξίπησζε πνπ κηα πξνζθνξά δελ θαιχπηεη ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο, νη θάθεινη Σερληθήο θαη
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ, επηηξέπεηαη λα παξίζηαληαη φινη φζνη έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξά, απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.
Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 28/2015. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ
θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα
έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε
«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε
απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη.
Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ απφξξεηνπ πνπ
θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Η Δπηηξνπή ζα κπνξεί λα
ζηαζκίζεη αλά πεξίπησζε αλ πξέπεη λα επηθξαηήζεη ε αξρή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ή νη
αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ.
Άξζξν 12 ν
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Η παξαπάλσ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή.
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Άξζξν 13 ν
ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Κάζε έιιεηςε ή αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν, ζα ζπλεπάγεηαη ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη
ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη
πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο, νπφηε ζεσξνχληαη απνδεθηέο.
Απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα σο απαξάβαηνη φξνη
είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπλεπάγνληαη ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ.
Πξνζθνξά κε ρξφλν παξάδνζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε.
Η απφξξηςε πξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ
βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, πξνζθνξά δηαγσληδφκελνπ ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη αλαμηφπηζηνο.
Άξζξν 14 ν
ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
1. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΟΗ
Η παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ζα νινθιεξσζεί κέζα ζε εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΙ ΥΙΛΙΑΓΔ
ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΧ (44.180,00 €) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ 24%,
ήηνη ΠΔΝΗΝΣΑ ΣΔΔΡΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΦΣΑΚΟΙΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΡΙΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ
(54.783,20 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη πξνέξρεηαη απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ Νηζχξνπ.
3. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη άπαμ, κε ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαιαβήο, αθνχ
πηζηνπνηεζεί ε θαιή εθηέιεζε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηνλ
έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνζθφκηζεο
απφ ηνλ αλάδνρν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην Νφκν δηθαηνινγεηηθψλ.
Άξζξν 15 ν
ΔΝΣΑΔΙ
Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016.
Άξζξν 16 ν
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη απηφ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ.
Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ην αξγφηεξν εληφο πξνζεζκίαο είθνζη
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιεη ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζε πξσηφηππα φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 80 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
πγθεθξηκέλα:
Α. Οη Έιιελεο πνιίηεο:
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο
άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ N. 4412/2016.
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε
πηψρεπζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή ζε ζπλαθείο δηαδηθαζίεο ηεο
πησρεπηηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθέο κε πξνζηαζία απφ ηνπο πηζησηέο ηνπο.
Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά
ηελ εκεξνκελία ηεο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο
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εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
ηνπο.
Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
Β. Οη αιινδαπνί:
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ N. 4412/2016.
Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο 2, ηνπ
εδ. Α ή ππφ αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο 3,
ηνπ εδ. Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ήηαλ
εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο,
θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
Γ. Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:
Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ Α θαη Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
αληίζηνηρα.
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ
θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990
(Α΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα)
ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ
άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).
Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο
πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα
πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο 1 ηνπ εδ. Α ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο 2 ηνπ εδ. Γ ηνπ
παξφληνο, ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή ινηπά πηζηνπνηεηηθά
πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν ή άιιε αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή.
Γ. Οη πλεηαηξηζκνί:
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο σο
άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ
έρεη θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ N. 4412/2016.
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 2 θαη 3 ηνπ εδ. Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο 2 ηνπ εδ. Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη
γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο 2 ηνπ εδ. Γ ηνπ παξφληνο.
Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
Δ. Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ:
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.
Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή
πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε
δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζεο.
ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Η ίδηα απφθαζε γλσζηνπνηείηαη θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ πεξάζεη ζε απηφ ην ζηάδην ηεο
δηαδηθαζίαο.
ε ψξα θαη εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ, ε Δπηηξνπή
απνζθξαγίδεη ηνλ ππνβιεζέληα θάθειν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ θαηά
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θχιιν. ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ ή
ησλ λνκίκσο εθπξνζψπσλ ηνπο, ειέγρεη ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβιήζεθαλ. ε
πεξίπησζε κε πξνζήθνπζαο, ειιηπνχο ή εθπξφζεζκεο πξνζθφκηζεο ησλ εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ,
ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη φπσο ε θαηαθχξσζε γίλεη ζηνλ ππνςήθην πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη εθ λένπ ε
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ,
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη, ν δηαγσληζκφο
καηαηψλεηαη.
Μεηά ηελ πεξαίσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή κε πξαθηηθφ ηεο εηζεγείηαη θαη κε απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γίλεηαη ε αλαθήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ θαη πξνζθαιείηαη ν ηειεπηαίνο γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζε θάζε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο γηα (i) παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, (ii) εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε
ηθαλνπνηεηηθφ, (iii) εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε
ζπλελλφεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, (iv) εάλ ππήξμε αιιαγή
ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην δεκνπξαηνχκελν έξγν. ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη
ζπκκεηέρνληεο ζ’ απηφλ δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
Άξζξν 17 ν
ΤΝΑΦΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή
Καιήο Δθηέιεζεο, πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ. Η
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο εθδίδεηαη γηα πνζφ ηέηνην πνπ νπνίν αληηζηνηρεί ζην 5 % επί
ηεο πλνιηθήο πκβαηηθήο Σηκήο άλεπ ΦΠΑ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.
4412/2016.
Γελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε απφθιηζε ηεο ππνβαιιφκελεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο απφ ην σο άλσ
ππφδεηγκα (π.ρ. αθαίξεζε ή πξνζζήθε ιέμεσλ ή πξνηάζεσλ).
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο Γηαγσληδνκέλνπ ηνπ νξηζηηθνχ Αλαδφρνπ επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν
εληόο πέληε (05) εκεξώλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο σο άλσ Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο θαη
απφ ηελ Τπνγξαθή ηεο χκβαζεο. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο Γηαγσληδνκέλνπ ησλ ινηπψλ
Γηαγσληδνκέλσλ επηζηξέθνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΥΡΙΣΟΦΗ I. ΚΟΡΧΝΑΙΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι.
ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΑΡΘΡΟ 1ν: Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο
Η παξνχζα Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ: «ΔΠΙΚΔΤΗ – ΟΓΟΣΡΩΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΟΓΟΤ ΜΑΝΓΡΑΚΙΟΤ Γ. ΝΙΤΡΟΤ», φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 2ν: Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε:
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4412/2016.
Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Νηζχξνπ (Κ.Α. 00.6737.03).
Σελ ππ’ αξ. 72/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε
κειέηε πξνκήζεηαο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 3ν: πκβαηηθά ζηνηρεία
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
Α) Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ
Β) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Γ) Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
ΑΡΘΡΟ 4ν: Σξόπνο εθηειέζεσο ηεο πξνκήζεηαο
Η παξαπάλσ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ
ρακειφηεξε ηηκή, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
ΑΡΘΡΟ 5ν: ύκβαζε
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο είλαη ππνρξεσκέλνο
λα έξζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη
(20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ εγγξάθνπ αλαθνίλσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη λα
θαηαζέζεη ηελ θαηά ην άξζξν 6 εγγχεζε γηα θαιή εθηέιεζε απηήο.
ΑΡΘΡΟ 6ν: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή
Καιήο Δθηέιεζεο, πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ. Η
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο εθδίδεηαη γηα πνζφ ηέηνην πνπ νπνίν αληηζηνηρεί ζην 5% επί ηεο
πλνιηθήο πκβαηηθήο Σηκήο άλεπ ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ν: Υξόλνο εγγπήζεσο
χκθσλα κε ηελ Σερληθή Έθζεζε (Παξάξηεκα 3).
ΑΡΘΡΟ 8ν: Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο, ζα νινθιεξσζεί κέζα ζε ΔΞΉΝΣΑ (60) εκεξνινγηαθέο
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/2016.
Δάλ γίλεηαη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξαδφζεσο ηεο
αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ελ γέλεη ππνρξεψζεηο ηνπ, ζα έρεη ηηο θπξψζεηο
ηνπ Ν. 4412/2016.

εκέξεο απφ ηελ
λα παξαηείλεηαη
πξνκήζεηαο ή ν
ηνπ άξζξνπ 207

ΑΡΘΡΟ 9ν: Φόξνη, Σέιε, Κξαηήζεηο
Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο
πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 10ν: Σειηθόο εμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο
Η πξνο ηνλ πξνκεζεπηή θαηαβνιή ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο
πξνκήζεηαο κε ρξεκαηηθέο εληνιέο ηνπ Γήκνπ, πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη ην ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 11ν: Παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο
Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηνλ
ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ, εάλ απηφο επηζπκεί. Η επηηξνπή απηή
ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016. Δάλ θαηά ηελ
παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί
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λα πξνηείλεη ηε βειηίσζε ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ ησλ
πιηθψλ ή θαη ηελ απφξξηςε ηνπο.
Δάλ ν αλάδνρνο δε ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο εληφο ηεο νξηδφκελεο απφ
ηελ ίδηα πξνζεζκίαο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θάλεη ηαθηνπνίεζε απηψλ ζε βάξνο θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληά ηεο ηξφπν. Γηα
ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε ηνπ αλαδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 12ν: Υξόλνο, Σόπνο παξάδνζεο
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ θαη νη εθάζηνηε πνζφηεηεο ηνπο ζα ππνδεηθλχνληαη
απφ ηνλ Γήκν θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαδνζεί ζην ζχλνιν ηνπο ζε ιηγφηεξν απφ
60 εκέξεο.
Σα πξνζθεξφκελα πιηθά ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζην ιηκάλη ηνπ Μαλδξαθίνπ Νηζχξνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
«ΔΠΙΚΔΤΗ – ΟΓΟΣΡΩΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΟΓΟΤ ΜΑΝΓΡΑΚΙΟΤ Γ. ΝΙΤΡΟΤ»

ΟΛΟΓΡΑΦΧ
ΠΟΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.
ΠΟΟ Φ.Π.Α.
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
ΠΡΟΦΟΡΑ

Ολνκαηεπψλπκν Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ……………………..
Τπνγξαθή:…………………….
(θξαγίδα)
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ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ
(ΔΤΡΧ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ
ΟΓΟΣΡΩΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΟΓΟΤ ΜΑΝΓΡΑΚΙΟΤ Γ. ΝΙΤΡΟΤ» πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ αξ. 1/2018
Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη ηνπ Γήκνπ Νηζχξνπ.
Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Σα πξνζθεξφκελα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο γεληθέο απαηηήζεηο γηα πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία θαη λα
είλαη ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο.
πγθεθξηκέλα:
Άκκνο ιαηνκείνπ:
Η άκκνο ζα πξνέξρεηαη απφ ιαηνκείν θαη ζα απνηειείηαη απφ θφθθνπο ζθιεξνχο θαη αλζεθηηθνχο, ζα
είλαη απαιιαγκέλε απφ ζβψινπο αξγίινπ θαη νξγαληθέο νπζίεο θαη ε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ζα είλαη
ζχκθσλε κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ Β055:2002.
Η άκκνο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:
- Ιζρχνπλ νη γεληθνί θαλφλεο γηα ηελ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, δειαδή ε άκκνο λα πεξηέρεη φια ηα
κεγέζε θφθθσλ θαη ζε πνζνζηά φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηηο ηδαληθέο θνθθνκεηξηθέο θακπχιεο.
(FULLER EMPA).
- Πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ επηβιαβείο νπζίεο, φπσο άξγηιν, νξγαληθά ζπζηαηηθά, ηάθιε,
καξκαξπγία, θ.ιπ. Οη κέγηζηεο αλεθηέο θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηεο είλαη: 4% γηα άξγηιν, 1% γηα
νξγαληθά ζπζηαηηθά θαη 1% γηα ηάιθε θαη καξκαξπγία.
θχξα (γηα ρξήζε ζθπξνδέκαηνο):
Υάιηθεο ιαηνκείνπ, δηακέηξνπ 16 έσο 28 ή 31 mm. Σν ζξαπζηφ πιηθφ ζα απνηειείηαη απφ ζθιεξά πγηή,
αλζεθηηθά ηεκάρηα θαη ζα είλαη θαζαξφ νκνηφκνξθεο πνηφηεηαο, ζπκπαγέο απαιιαγκέλν απφ θπηηθέο ή
άιινπ είδνπο πξνζκίμεηο, ρψκαηα, βψινπο αξγίινπ, πεξηβιήκαηα νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη
απνζαξζξσκέλα ή εχζξαπζηα ζρηζηνιηζηθά ηεκάρηα.
Η θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα φξηα
δηαβαζκίζεσο ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα ηεο ΠΣΠΟ-155 θαη πξέπεη λα είλαη νκαιή, ρσξίο απφηνκεο
δηαβαζκίζεηο. πλήζσο είλαη αζβεζηνιηζηθά ζθχξα, ρσξίο λα απνθιείνληαη άιια πεηξψκαηα θαη
αθνινπζνχλ ηνπο θαλνληζκνχο ζθπξνδέκαηνο.
Σζηκέλην θνηλφ ζε ραξηφζαθθν ησλ 50kgr.:
Σν καχξν ηζηκέλην ζα παξαδίδεηαη ζε αλζεθηηθνχο ράξηηλνπο ζάθνπο ησλ 50 kgr, ζθξαγηζκέλνπο, νη
νπνίνη δελ ζα είλαη ζρηζκέλνη θαη δελ ζα έρνπλ θζνξέο. Σν πεξηερφκελν πιηθψλ φισλ ησλ ζάθσλ ζα
είλαη ην ίδην θαη ζα δπγίδεη 50 kgr.
Σν ηζηκέλην ζα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο ηχπνπ Portland, ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ην πηζηνπνηεηηθφ
ζπκκφξθσζεο CE, δειαδή ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 2197-1-2000
θαη ΔΛΟΣ 197-2-2000 θαη ζα έρεη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ππθλφηεηαο. Σζηκέλην κε αλνκνηφκνξθε
θαηαλνκή ππθλφηεηαο (πνπ πεξηέρεη φγθνπο ή ζβψινπο πνπ δελ δηαιχνληαη κε ζθίμηκν ζην ρέξη), δελ ζα
γίλεηαη απνδεθηή.
Σέινο, φια ηα παξαπάλσ πιηθά (άκκνο ιαηνκείνπ, ζθχξα θαη ηζηκέλην ζε ραξηφζαθθν), ζα παξαδνζνχλ
ζην ιηκάλη ηεο Νηζχξνπ (ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη ην Γήκν κε ηηο εθάζηνηε
πνζφηεηεο πιηθψλ).
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Γ. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

A/A

ΔΙΓΟ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
(€)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ζε m³)

ΤΝΟΛΟ
(€)

1

ΑΜΜΟ

25,00

340

8.500,00

2

ΚΤΡΑ

25,00

520

13.000,00

3

ΣΙΜΔΝΣΟ

9,00

2.520

22.680,00
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ΤΝΟΛΟ

44.180,00

Φ.Π.Α. 24%

10.603,20

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

54.783,20

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi θαη ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα
θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: ΓΗΜΟ ΝΙΤΡΟΤ
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ:
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Μαλδξάθη Νηζχξνπ, Νίζπξνο Γσδ/ζνπ, ΣΚ 85303
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ππξφπνπινο Φίιηππνο
- Σειέθσλν: 2242360512
- Ηι. ηαρπδξνκείν: nisyros2@otenet.gr
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν: http://www.nisyros.gr
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
[«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΔΠΙΚΔΤΗ – ΟΓΟΣΡΧΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΟΓΟΤ ΜΑΝΓΡΑΚΙΟΤ Γ. ΝΙΤΡΟΤ» [CPV: 14212000-0]
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [……]
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……]
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Απάληεζε:
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
[ ]
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
[ ]
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii :
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ηι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ
[……]
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή
κεζαία επηρείξεζεiii;
Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην,
«θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε
ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ
πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ
εξγαδνκέλσλ;
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία
ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη
απαζρνινχκελνη.
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο
ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ
ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην
κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη
ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε,
ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγνv:
δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ
θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη
[18]

Απάληεζε:

[ ] Ναη [] ρη

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναη [] ρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

α) [……]
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]
δ) [] Ναη [] ρη

ε) [] Ναη [] ρη

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε
ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή
δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

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

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία
[] Ναη [] ρη
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε
άιινποvi;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ α) [……]
έλσζε ή θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία
β) [……]
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
γ) [……]
Τκήκαηα
Απάληεζε:
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ
[ ]
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπψλπκν
[……]
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη
[……]
ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ηι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
[……]
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο
ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
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Σηήξημε:

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝvii
Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο
[]Ναη []ρη
άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα
θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V
θαησηέξσ;
Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο
ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο,
είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη
ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V
γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη
ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα
[]Ναη []ρη
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ
ππεξγνιαβίαο;
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα
αλαιάβνπλ:
[…]
Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη'
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ
ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν
131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα,
παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη
Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία
ππεξγνιάβσλ).
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο viii
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix·
δσξνδνθίαx,xi·
απάηεxii·
ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοxiii·
λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαοxiv·
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο
θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

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

[] Ναη [] ρη

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

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

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

[……]
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ
Απάληεζε:
θνηλσληθήο αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
[] Ναη [] ρη
φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά
ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα
θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ
εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΙ
ΔΙΦΟΡΔ
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
ΑΦΑΛΙΗ
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
πξφθεηηαη:
α)[……]·
α)[……]·
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ) Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
β)[……]
β)[……]
ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
απφθαζεο;
γ.1) [] Ναη [] ρη
γ.1) [] Ναη [] ρη
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
-[] Ναη [] ρη
-[] Ναη [] ρη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
-[……]·
-[……]·
έθδνζεο απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, -[……]·
-[……]·
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
δ) [] Ναη [] ρη
δ) [] Ναη [] ρη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
Δάλ λαη, λα
Δάλ λαη, λα
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αλαθεξζνχλ
αλαθεξζνχλ
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ιεπηνκεξείο
ιεπηνκεξείο
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε,
πιεξνθνξίεο
πιεξνθνξίεο
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
[……]
[……]
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;xxiii
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη
εγγξάθσλ): xxiv
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
Απάληεζε:
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη
[] Ναη [] ρη
ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ
ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv;
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία
ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] ρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε
[] Ναη [] ρη
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηάζεηοxxvi :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
-[.......................]
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
-[.......................]
νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα
δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ
απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvii
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
[] Ναη [] ρη
ζνβαξό επαγγεικαηηθό
παξάπησκαxxviii;
[.......................]
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] ρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
[] Ναη [] ρη
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνύ;
[…...........]
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] ρη
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Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ
χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο
ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν
ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε
πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα
ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

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

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] ρη

[.........…]
[] Ναη [] ρη

[...................…]
[] Ναη [] ρη

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

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

Α: Καηαιιειόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Καηαιιειόηεηα
Απάληεζε
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη
[…]
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα
πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο
κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν
[] Ναη [] ρη
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη
ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε
θαη δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο
δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο
θνξέαο:
ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ
[ …] [] Ναη [] ρη
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή
Απάληεζε:
επάξθεηα
1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο
έηνο: [……] θχθινο
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη έηνο: [……] θχθινο
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο :
έηνο: [……] θχθινο
θαη/ή,
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ
αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν
[……],[……][…]λφκηζκα
εμήο xxxiv:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
λφκηζκα
ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη
λφκηζκα
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
λφκηζκα
ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ
εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν εμήο:
θαη/ή,
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα
θαη γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
[……],[……][…] λφκηζκα
ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο είλαη ν εμήοxxxv:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο
[…................................…]
ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή
εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε
ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ
εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο:
4)ζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο
αλαινγίεοxxxvi πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvii δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
θαη ε αληίζηνηρε αμία)
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο
ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο
εμήο:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ
[……][…]λφκηζκα
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αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ
θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην
εμήο:
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
6) ζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη
νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη
λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή
πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

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

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .
Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Απάληεζε:
1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή
έξγσλ:
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
αλαθνξάοxxxviii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ
δηαθήξπμε):
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
[…]
Έξγα: [……]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ηελ θαιή εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη
εγγξάθσλ):
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]
1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ππεξεζηώλ:
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
αλαθνξάοxxxix, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
δηαθήξπμε):
πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο
[…...........]
παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ
Πεξηγξα πνζά
εκεξνκ
παξαιήπ
έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο
θή
ελίεο
ηεο
αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη
ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή
ηδησηηθνχοxl:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα
[……..........................]
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεοxli, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ
[……]
έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ [……]
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη
ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη
ηα αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
[....……]
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ
θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο
πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε,
γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη
λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ
ηδηαίηεξν ζθνπό:
[] Ναη [] ρη
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε
δηελέξγεηα ειέγρσλxlii φζνλ αθνξά ην
παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη,
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο
[31]

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηόηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ
δηαηίζεληαη απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ
εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ
θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

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

β) [……]
[……]

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα,
εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή
ππεξγνιαβίαοxliii ην αθφινπζν ηκήκα
(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηώλ :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά
γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο
ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ,
κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα
ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε
παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή
ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε;

[……]

[....……]

[] Ναη [] ρη

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

[….............................................]
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Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

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

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

Απάληεζε:
[….]

[] Ναη [] ρηxlv

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώζεις

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος, δειώλφ επηζήκφς όηη ηα ζηοητεία ποσ έτφ αλαθέρεη ζύκθφλα κε ηα κέρε Ι –
IV αλφηέρφ είλαη αθρηβή θαη ορζά θαη όηη έτφ πιήρε επίγλφζε ηφλ ζσλεπεηώλ ζε περίπηφζε ζοβαρώλ
υεσδώλ δειώζεφλ.
Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος, δειώλφ επηζήκφς όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηος θαη τφρίς
θαζσζηέρεζε, λα προζθοκίζφ ηα πηζηοποηεηηθά θαη ηης ιοηπές κορθές αποδεηθηηθώλ εγγράθφλ ποσ
αλαθέροληαηxlvii, εθηός εάλ :
α) ε αλαζέηοσζα αρτή ή ο αλαζέηφλ θορέας έτεη ηε δσλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζτεηηθά δηθαηοιογεηηθά
απεσζείας κε πρόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδοκέλφλ ζε οποηοδήποηε θράηος κέιος ασηή δηαηίζεηαη
δφρεάλxlviii.
β) ε αλαζέηοσζα αρτή ή ο αλαζέηφλ θορέας έτοσλ ήδε ζηελ θαηοτή ηοσς ηα ζτεηηθά έγγραθα.
Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος δίδφ επηζήκφς ηε ζσγθαηάζεζή κοσ ζη... [προζδηορηζκός ηες αλαζέηοσζας
αρτής ή ηοσ αλαζέηοληα θορέα, όπφς θαζορίδεηαη ζηο κέρος Ι, ελόηεηα Α], προθεηκέλοσ λα αποθηήζεη
πρόζβαζε ζε δηθαηοιογεηηθά ηφλ πιεροθορηώλ ηης οποίες έτφ σποβάιιεη ζη... [λα προζδηορηζηεί ηο
αληίζηοητο κέρος/ελόηεηα/ζεκείο] ηοσ παρόληος Τσποποηεκέλοσ Εληύποσ Υπεύζσλες Δήιφζες γηα ηοσς
ζθοπούς η... [προζδηορηζκός ηες δηαδηθαζίας προκήζεηας: (ζσλοπηηθή περηγραθή, παραποκπή ζηε
δεκοζίεσζε ζηολ εζληθό ηύπο, έλησπο θαη ειεθηροληθό, αρηζκός αλαθοράς)].
Ηκεροκελία, ηόπος θαη, όποσ δεηείηαη ή είλαη απαραίηεηο, σπογραθή(-ές): [……
i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το
ςφνολο αυτϊν
ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
iii 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 ευρώ.
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 ευρώ.
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 εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ή το ςφνολο του
ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ.
iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων.
v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
vii 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.”
viii 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.
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ix Όπωσ 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).
x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.
xi Όπωσ 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). Περιλαμβάνει 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).
xii 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.
xiii Όπωσ 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.
xiv Όπωσ 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”.
xv 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.".
xvi Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και
όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xx 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)
xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii 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).
xxiii
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
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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
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

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

Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx Πρβλ άρκρο 48.
xxxi
Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό
ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτη ςχετική διακήρυξη ή ςτην πρόςκληςη ή ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ που
αναφζρονται ςτην διακήρυξη.
xxxv
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

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

που

xxxix
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει
τα τρία ζτθ.
xl Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ
πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ
φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να
ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xlii 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.
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xliii 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.
xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.
xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xlvii
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xlviii
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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