ΣΤΠΟΠΟΗΖΚΔΛΟ ΔΛΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΛΖ ΓΖΙΩΖ(ΣΔΤΓ)
Απνθ. 158/16 (ΦΔΘ3698Β/16.11.16)

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ
νξίσλ ησλ νδεγηώλ

Κέξνο I:
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
δηαδηθαζία αλάζεζεο

κε

ηελ

αλαζέηνπζα

αξρή/αλαζέηνληα

θνξέα

1

θαη

ηε

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπλαθήο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα
θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: [ ΓΖΚΟ ΖΙΗΟΤΠΟΙΖ ]
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗΣ : [6107]
- Ταρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Ταρ. Κσδηθφο: [ΟΦΟΘΙΖ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 112-114
ΖΙΗΟΤΠΟΙΖ]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΗΩΑΛΛΖ ΚΠΔΙΗΑ ]
- Τειέθσλν: [210 9970180 / 080 ]
- Ηι. ηαρπδξνκείν: [ dh.texniki@gmail.com ]
-Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.ilioupoli.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
- Τίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ
CPV): «

ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΠΡΟΒΑΔΩΝ ΑΜΔΑ Δ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΟΓΟΤ ΚΑΗ
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑ ΣΖ ΠΟΛΖ » AM 1/16 CPV: 45000000-7]
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗΣ: [16PROC005467814]

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΔΡΓΟ]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [...]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη):

ΟΙΔ ΟΗ ΤΠΟΙΟΗΠΔ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΘΑΘΔ ΔΛΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ
ΤΚΠΙΖΡΩΘΟΤΛ ΑΠΟ ΣΟΛ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ ΦΟΡΔΑ

1

ε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

Κέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
ηνηρεία αλαγλώξηζεο:

Απάληεζε:

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
Ταρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[...]

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2:

[...]

Τειέθσλν:

[...]

Ηι. ηαρπδξνκείν:

[...]

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:

[...]
Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή
κεζαία επηρείξεζε3;
Κόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη’
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν
νηθνλνκηθφο

θνξέαο

είλαη

εξγαζηήξην,

«θνηλσληθή

πξνζηαηεπφκελν
επηρείξεζε»

4

[...] Ναη [...] Όρη

ή

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην
πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρνιεζεο;

2

Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, όλνκα θαη επώλπκν, όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

3

Βιέπε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μάηνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ
θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (EE L 124ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν
γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.
Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο
θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ
ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα
επξώ και/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ.

4

Έρεη δειαδή σο θύξην ζθνπό ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηόκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνύλησλ
αηόκσλ.

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

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

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

α) [...]
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο,

επαθξηβή

γ) [...]

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη,
θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν
θαηάινγν5:
δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια
ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

δ) [] Ναη [] Όρη

Δάλ φρη:
Δπηπξνζζέησο.

ζπκπιεξώζηε

ηηο

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην Κέξνο
IV.

ελόηεηεο

πεξίπησζε

Α.

Β.

ΚΟΛΟ

Γ.

ή

Γ

εθόζνλ

ζηνηρεία

εγγξάθσλ):[. ][. ][. ][. ]

θαηά
απηό

απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή

5 Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.

αλαθνξάο

ησλ

δηαθήξπμε
ζύκβαζεο:

ή

ζηα

έγγξαθα

ηεο

ε) 0 νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα

ε) [] Ναη [] Όρη

παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο
κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ
ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή
δηαηίζεηαη δσξεάλ;
(δηαδηθηπαθή

Δάλ

ε

ζρεηηθή

ηεθκεξίσζε

δηαηίζεηαη

δηεύζπλζε,

αξρή

ή

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[….][…][….][….]

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
0

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

Απάληεζε:
ζπκκεηέρεη

ζηε

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ

[] Ναη [] Όρη

θνηλνχ κε άιινπο5;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρωξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.

Δάλ λαη:

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα

ζηελ

έλσζε

ή

θνηλνπξαμία

α): [...]

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα...):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε

β): [...]

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ)

Καηά

πεξίπησζε,

επσλπκία

ηεο

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
Τκήκαηα

V): [...]
Απάληεζε:

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο

θνξέαο

[...]

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο·

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

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[ .... ]

Σαχυδρομική διεύθυνση:

[ .... ]

Σηλέφωνο:

[ .... ]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[ .... ]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό ...):

[ .... ]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΥΟΡΕΩΝ7
τήριξη:

Απάντηση:

0 οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες

[]Ναι[]Όχι

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί

στα

κριτήρια

επιλογής

που

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο
μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΣΕΤΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 'V για κάθε ένα
από τους οικονομικούς φορείς.

7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους II του Παραρτήματος
XII του Προσαρτήματος Α' ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι ϋα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες."

Γ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη
ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε:

0

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

Απάληεζε:

πξνηίζεηαη

λα

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο
ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;

[]Ναη []Όρη
Δάλ

λαη

παξαζέζηε

θαηάινγν

ησλ

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ :
[...]

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ε 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 ΗΗΗ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ)

Κέξνο III: Ιόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 8

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ:
1.

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε6·

2.

δσξνδνθία7,8·

3.

απάηε9·

4.

ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο10·

5.

λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο11·

6.

8

παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ12.

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δπλαηή ε
θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε από ηνλ ππνρξεσηηθό απνθιεηζκό γηα επηηαθηηθνύο ιόγνπο δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο, όπσο
δεκόζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.

9

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).

10 Σύκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκό ΔΔΔΣ (Καλνληζκόο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο "δηαθζνξά".
11 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη
ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε
δηαθζνξά όπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύπυζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ποινικού δικαίος για
ηη διαθθοπά και ηος Ππόζθεηος ζ' αςηήν Ππυηοκόλλος» (αθοπά ζε πποζθήκη καθόζον ζηο ν. Άπθπο 73 παπ. 1 β
αναθέπεηαι η κείμενη νομοθεζία).
12 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ
Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) όπσο θπξώζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α)
"Κύπυζη ηηρ Σύμβαζηρ ζσεηικά με ηην πποζηαζία ηυν οικονομικών ζςμθεπόνηυν ηυν Εςπυπαφκών Κοινοηήηυν και
ηυν ζςναθών με αςηήν Ππυηοκόλλυν.
13

Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηόο ν ιόγνο απνθιεηζκνύ πεξηιακβάλεη επίζεο
ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απόπεηξα εγθιήκαηνο, όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο-πιαίζην.

14 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο
25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) "Ππόλητη και καηαζηολή ηηρ νομιμοποίηζηρ
εζόδυν από εγκλημαηικέρ δπαζηηπιόηηηερ και ηηρ σπημαηοδόηηζηρ ηηρ ηπομοκπαηίαρ και άλλερ διαηάξειρ".
15 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (EE L 101 ηεο
15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Ππόλητη και καηαπολέμηζη ηηρ εμποπίαρ ανθπώπυν και πποζηαζία
ηυν θςμάηυν αςηήρ και άλλερ διαηάξειρ.".

Λόγνη πνπ
θαηαδίθεο:

ζρεηίδνληαη

κε

πνηληθέο

Υπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε
εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή
νπνηνζδήπνηε πξνζψπνπ13 14 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

Απάληεζε:

[] Ναη [] Όρη
Εάλ

ε

ζρεηηθή

ειεθηξνληθά,

ηεθκεξίσζε

αλαθέξεηε:

δηαηίζεηαη
(δηαδηθηπαθή

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[….][…][….][….]17

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;
Δάλ λαη, αλαθέξεηε15 16:
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
[...]·

α)

Ηκεξνκελία:[….],

ζεκείν-(-α):

[...],

ιφγνο(-νη): [...]

β) [...]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [...]
θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [...]

γ)

Δάλ

νξίδεηαη

απεπζείαο

ζηελ

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε:

Εάλ

ε

ζρεηηθή

ειεθηξνληθά,

ηεθκεξίσζε

αλαθέξεηε:

δηαηίζεηαη
(δηαδηθηπαθή

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[….][…][….][….]19

[] Ναη [] Όρη
Σε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
17

απνθιεηζκνχ(«απηνθάζαξζε») ;

13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα ύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

Δάλ

λαη,

πεξηγξάςηε

ηα

κέηξα

πνπ

[…]

ιήθζεθαλ18:

18 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ’
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.

Β: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξωκή

θόξωλ

ή

εηζθνξώλ

Απάληεζε:

θνηλωληθήο αζθάιηζεο:

1) 0 νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά
ηελ πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο22, ζηελ Διιάδα
θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ
εγθαηεζηεκέλνο;

[] Ναη [] Όρη

ΦΟΡΟΗ

ΔΗΦΟΡΔ
ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ
ΑΦΑΙΗΖ

α)[...]·

α)[...]

β)[...]

β)[...]

γ.1) [] Ναη [] Όρη

γ.1) [] Ναη [] Όρη

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;

-[] Ναη [] Όρη

-[] Ναη [] Όρη

-[…]

-[…..]

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
έθδνζεο απφθαζεο

-[….]

-[…..]

LJ
γ.2)[ ….]·

γ.2)[ ….]·

δ) [] Ναη [] Όρη

δ) [] Ναη [] Όρη

Δάλ λαη, λα

Δάλ λαη, λα

αλαθεξζνχλ

αλαθεξζνχλ

ιεπηνκεξείο

ιεπηνκεξείο

πιεξνθνξίεο

πιεξνθνξίεο

[...]

[…]

Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Φψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
απφθαζεο;

- Σε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο,
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε:
δ) 0 νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
ηνπο
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο
πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή
ησλ
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε
δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;23
22

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή

ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ
ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
23

Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο
ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη' εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν
απνθιεηζκφο ζα

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):19 20
[...][...][...]

ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Γ: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε
ζπκθεξόληωλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπηωκα

Απάληεζε:

0 νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ,
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο
ηνπ

πεξηβαιινληηθνχ,

θνηλσληθνχ

θαη

εξγαηηθνχ δηθαίνπ25;

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

Βξίζθεηαη

ν

νπνηαδήπνηε

νηθνλνκηθφο
απφ

θνξέαο

ηηο

ζε

αθφινπζεο

[] Ναη [] Όρη

θαηαζηάζεηο26:
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
λα
25δχλαηαη
Όπσο αλαθέξνληαη
γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
26. Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
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εθηειέζεη

ηε

ππφςε

ζχκβαζε,

ηεο

ιακβαλφκελεο

εθαξκνζηέαο

εζληθήο

λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε
ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ
ιεηηνπξγίαο
πεξηζηάζεηο
Δάλ

ε

ππφ

απηέο

απηέο

ηηο

27

ζρεηηθή

ηεθκεξίσζε

δηαηίζεηαη

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

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

Έρεη

δηαπξάμεη

ν

νηθνλνκηθφο

θνξέαο
28

[] Ναη [] Όρη

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ;
Δάλ

λαη,

λα

αλαθεξζνχλ

ιεπηνκεξείο

πιεξνθνξίεο:

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

Έρεη

ζπλάςεη

ν

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

[] Ναη [] Όρη

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
κε

ζθνπφ

ηε

ζηξέβισζε

ηνπ

αληαγσληζκνχ;
Δάλ

λαη,

λα

αλαθεξζνχλ

ιεπηνκεξείο

[...]

πιεξνθνξίεο:

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

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε

[] Ναη [] Όρη

29

ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ , ιφγσ
ηεο

ζπκκεηνρήο

ηνπ

ζηε

δηαδηθαζία

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
27 Άξζξν 73 παξ. 5.
28

Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα

ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΤΔΥΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
29 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

Δάλ λαη, λα
πιεξνθνξίεο:

αλαθεξζνχλ

ιεπηνκεξείο

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή
επηρείξεζε

ζπλδεδεκέλε

κε

[...]

[] Ναη [] Όρη

απηφλ

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν
αλακεηρζεί

ζηελ

πξνεηνηκαζία

ηεο

30

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ;
Δάλ

λαη,

λα

αλαθεξζνχλ

ιεπηνκεξείο

πιεξνθνξίεο:
Έρεη

επηδείμεη

ν

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα31

[...]

[] Ναη [] Όρη

θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο
ζην

πιαίζην

πξνεγνχκελεο

δεκφζηαο

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε

[...]

αλαζέηνληα
θνξέα
ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο

[] Ναη [] Όρη

παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ

λαη,

λα

αλαθεξζνχλ

ιεπηνκεξείο

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[...]

πιεξνθνξίεο:
Μπνξεί

ν

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

λα

επηβεβαηψζεη φηη:
α)

δελ

έρεη

θξηζεί

έλνρνο

[] Ναη [] Όρη

ζνβαξψλ

ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε

ηεο

απνθιεηζκνχ

απνπζίαο

ή

ηελ

ησλ

πιήξσζε

ιφγσλ
ησλ

θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο
θαζπζηέξεζε

ηα

απαηηνχληαη

απφ

δηθαηνινγεηηθά
ηελ

πνπ

αλαζέηνπζα

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει

εξ

αμελείας

παραπλανητικές

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
30 Πξβι άξζξν 48.
31 Η απφδνζε φξσλ είλαη, ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
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Γ. ΑΙΙΟΗ ΙΟΓΟΗ ΑΠΟΘΙΔΗΚΟΤ
Ολνκαζηηθνπνίεζε
πνπ

ζπλάπηνπλ

κεηνρώλ
δεκόζηεο

εηαηξεηώλ

Απάληεζε:

ζπκβάζεηο
21

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005 :
Σπληξέρνπλ νη πξνζπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ;

[] Ναη [] Όρη

(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:
[….]

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΥΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.

Κέννο IV: Θξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
α. Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους
IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:

Εθπιήξσζε

όισλ

ησλ

απαηηνύκελσλ

Απάληεζε

θξηηεξίσλ επηινγήο

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα

[] Ναη [] Όρη

επηινγήο;
Α: Θαηαιιειόηεηα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

33. Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ
νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα απηφ.

Καηαιιειόηεηα

1)

Ο

Απάληεζε

νηθνλνκηθόο

εγγεγξακκέλνο

θνξέαο
ζηα

είλαη

[...]

ζρεηηθά

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα
πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο

(δηαδηθηπαθή

κέινο εγθαηάζηαζήο33; ηνπ:

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

Εάλ

ε

ζρεηηθή

ηεθκεξίσζε

δηαηίζεηαη

δηεύζπλζε,

αξρή

ή

θνξέαο

εγγξάθσλ):

[…][…][….]

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Φξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν

νηθνλνκηθόο

θνξέαο

κέινο

[] Ναη [] Όρη

ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη

δπλαηφηεηα

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
[...] [] Ναη [] Όρη

λα

παξάζρεη

ηηο

ζρεηηθέο

ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ,
αλαθέξεηε:

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

[…..][……. ]

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πόνον όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλα&έηνπζα αξρή ή ηνλ αλα&έηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα

Απάληεζε:

1α) 0 («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών

έτος: [ ..... ] κύκλος εργασιών:[...

...][...]νόμισμα

έτος: [ ..... ] κύκλος εργασιών:[...

...][...]νόμισμα

έτος: [ ..... ] κύκλος εργασιών:[...

...][...]νόμισμα

του

οικονομικού

φορέα

για

τον

αριθμό

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) 0 μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[ ..... ],[ ..... ][...]νόμισμα

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής34:

(διαδικτυακή διεύϋυνση, αρχή ή φορέας

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίϋεται

έκδοσης, επακριβή στοιχεία

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων):

αναφοράς των

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

2α) 0 ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών

έτος: [ ..... ] κύκλος εργασιών:[...

...][...]νόμισμα

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα

έτος: [ ..... ] κύκλος εργασιών:[...

...][...]νόμισμα

έτος: [ ..... ] κύκλος εργασιών:[...

...][...]νόμισμα

που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

2β) 0 μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό

[ ..... ],[ ..... ][...]νόμισμα

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής35:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίϋεται ηλεκτρονικά,

(διαδικτυακή διεύϋυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

αναφέρετε:

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[.. ... ][...... ][.. ... ]

34

Μόνον εφόσον επιτρέπεται ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
35

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

3) Σε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε

[...]

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη
δηαζέζηκεο
πεξίνδν,

γηα

νιφθιεξε

αλαθέξεηε

ηελ

ηελ

απαηηνχκελε

εκεξνκελία

πνπ

ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο:
4)Όζνλ
αλαινγίεο

αθνξά
36

πνπ

ηηο

ρξεκαηννηθνλνκηθέο

νξίδνληαη

ζηε

ζρεηηθή

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο

(πξνζδηνξηζκφο

ηεο

απαηηνχκελεο

αλαινγίαο- αλαινγία κεηαμχ x θαη y37 -θαη ε
αληίζηνηρε αμία)

ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη νη
πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ
έρνπλ σο εμήο:
Δάλ

ε

ζρεηηθή

ηεθκεξίσζε

δηαηίζεηαη

(δηαδηθηπαθή

δηεύζπλζε,

αξρή

ή

θνξέαο

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

εγγξάθσλ):
[...][… ][…. ]

5) Τν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή

[...][...]λφκηζκα

θάιπςε επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο:

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή

δηεύζπλζε,

αξρή

ή

θνξέαο

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[...][…][…. ]

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθέο

απαηηήζεηο,

νη

[...]

νπνίεο

(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
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):
[...][…. ][….. ]

36 Π.χ. αναλογία μεταξφ περιουςιακών ςτοιχείων και υποχρεώςεων
37 Π.χ. αναλογία μεταξφ περιουςιακών ςτοιχείων και υποχρεώςεων

Γ: Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε.

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Απάληεζε:

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ:

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο38,

ν

ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε):

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα αθόινπζα
έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:

[…]

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή

Έξγα: […]

εθηέιεζε

θαη

νινθιήξσζε

ησλ

ζεκαληηθόηεξσλ

εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

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

[…][…][…]

1β) Κόλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε

θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε):

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο39 , ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο

[………………….]

θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ
έρεη

πξνζδηνξηζηεί

ή

έρεη

παξάζρεη

ηηο

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ

Πεξηγξαθή

έρεη πξνζδηνξηζηεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα
ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή
ιδιωτικούς40:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
αθφινπζν ηερληθό πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο
ηερληθέο ππεξεζίεο41 , ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
Σηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο

[….]

Πνζά

Ηκεξνκελίεο

παξαιήπηεο

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ αθφινπζν

[….]

ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα αθόινπζα
κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα
αθφινπζα:

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηα

[…………]

αθφινπζα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο
εθνδηαζκνύ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα
παξαζρεζνύλ ή, θαη' εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή
ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε
θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα

[] Ναη [] Ορη

ειέγρσλ42 φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθό δπλακηθό ή
ηηο ηερληθέο ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη,
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη
ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηόηεηαο;

6)

Οη

αθφινπζνη

ηίηινη

ζπνπδώλ

θαη

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη απφ:

α)[…………………………………]

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:

β) [….]

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη
ηα αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

[….]

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο

38 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ
ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.
39 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ
ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
40 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη φινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν
θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
41 Οζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη
ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΤΔΥΓ.
42 Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηνο
ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ.

8)

Τν

κέζν

εηήζην

εξγαηνζπαιιειηθφ

δπλακηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν

εξγαηνζπαιιειηθφ
Έηνο, κέζν εηήζην

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ

πξνζσπηθφ:

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

[...], [...]
[...], [...]
[...], [...]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[...], [...]
[...], [...]
[...], [...]

9) 0 νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε

[...]

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα,
εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
10) 0 νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα
αλαζέζεη

ζε

ππεξγνιαβίαο

ηξίηνπο

43

ππφ

[...]

κνξθή

ην αθφινπζν ηκήκα (δει.

πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
0 νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα
απαηηνχκελα

δείγκαηα,

θσηνγξαθίεο

ησλ

πεξηγξαθέο

πξντφλησλ

πνπ

[] Ναη [] Όρη [] Ναη [] Όρη

ή
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:

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

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί
ν
πξνζθνκίζεη

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

λα

[] Ναη [] Όρη

43 Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έλεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε
ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΤΔΥΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο
ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο II, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.

ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ
πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ
ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε
θαηαιιειφηεηα
επαιεζεπφκελε

ησλ
κε

πξντφλησλ,

παξαπνκπέο

ζηηο

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη
ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο

πνπ

αλαθέξνληαη

ζηε

δηαθήξπμε;
Δάλ

φρη,

εμεγήζηε

ηνπο

ιφγνπο

θαη

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα

[...]

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:
Εάλ

ε

ζρεηηθή

ηεθκεξίσζε

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

δηαηίζεηαη

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

Δ: υστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο μόνον 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

Απάληεζε:

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να

[] Ναι [] Όχι

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από

ανεξάρτητους

βεβαιώνουν

ότι

ο

οργανισμούς
οικονομικός

που
φορέας

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης
της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε

[ . ] [ .... ]

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν

όσον

αφορά

το

σύστημα

διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

αναφέρετε:

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[…][…][…]
[] Ναι [] Όχι

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από

ανεξάρτητους

βεβαιώνουν

ότι

ο

οργανισμούς
οικονομικός

που
φορέας

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

[ . ] [......]

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση/_που θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες ανταγωνιστικές διαδικασίες υε διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου
και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού

Απάντηση:

[....]
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια

ή

κανόνες

που

πρόκειται

να

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές

μορφές

αποδεικτικών

αναφέρετε για καθένα από

[] Ναι [] Όχι45

εγγράφων,
αυτά αν ο

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές

μορφές

αποδεικτικών

στοιχείων

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το
καθένα:

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

(διαδικτυακή

διεύθυνση,

αρχή

ή

φορέας

έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [. ][.

......................... ][. .....]46

Κέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα
κέξε I - IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαζηε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ
αλαθέξνληαη47, εθηόο εάλ:
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλ48.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο I, ελόηεηα Α],
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ
ππνβάιιεη

ζη...

[λα

πξνζδηνξηζηεί

ην

αληίζηνηρν

κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν]

ηνπ

παξόληνο

Σππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Τπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο
πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό ηύπν, έληππν θαη
ειεθηξνληθό, αξηζκόο αλαθνξάο)].

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [. ]
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

………………………………………………………

47 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
48 Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλα8έηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ
απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζή γηα ηελ ελ ιφγσ
πξφζβαζε.

