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ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠ. ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ
Σει. 210 3322035 -70
Φ.600/262/20
. 228538
Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2020
πλεκκέλα :
1. Παξάξηεκα «Α»: «Γεληθνί» & «Δηδηθνί Οξνη»
2. Παξάξηεκα «Β»: Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο (ζει. 1)
3. Παξάξηεκα «Γ»: ΣΔΤΓ (ΦΔΚ Β’ 3698//16-11-16)
4. Παξάξηεκα «Γ»: Πίλαθαο Πξνκεζεπηένπ Τιηθνχ
κε Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.

ΘΔΜΑ: Γηαθήξπμε πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε Έγγξαθεο Δλζθξάγηζηεο
Πξνζθνξέο θαη κε Κξηηήξην Καηαθχξσζεο ηε πκθεξφηεξε απφ Οηθνλνκηθήο
Άπνςεο Πξνζθνξά Βάζεη Σηκήο, γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Τιηθψλ
Ππξνπξνζηαζίαο-Ππξαζθάιεηαο Κηηξίνπ Ιδηνθηεζίαο ΜΣΝ. επί ηεο νδνχ Καξ.
εξβίαο 10, Αζήλα. Πξνυπνινγηδφκελνπ Πνζνχ Σξηάληα Υηιηάδσλ Δπξψ
(30.000,00 €) κε πκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Μ Δ Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 / 20
Έρνληαο ππφςε :
α.
Σν ΝΓ 721/1970 (ΦΔΚ 251Α/70), πεξί «Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη
Λνγηζηηθνχ ησλ Δ.Γ.».
β.
Σν Ν.1400/73 «Πεξί Καηαζηάζεσο ησλ Αμησκαηηθψλ ησλ Δ.Γ.».
γ.
Σν Ν.3886/10 (ΦΔΚ Α΄ 173) «Γηθαζηηθή Πξνζηαζία θαηά ηε χλαςε
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζπκθψλσο άξζξνπ 377 Ν.
4412/2016.
δ.
Σν Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147Α//08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)».
ε.
Σελ Απφθαζε ππ΄αξηζκ. 07/13-02-20/Γ/ΜΣΝ
ΓΙΑΚΗΡΤΟΤΜΔ
1.
πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ κε Έγγξαθεο Δλζθξάγηζηεο Πξνζθνξέο θαη κε
Κξηηήξην Καηαθχξσζεο ηε πκθεξφηεξε απφ Οηθνλνκηθήο Άπνςεο Πξνζθνξά
Βάζεη Σηκήο, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθψλ ππξνπξνζηαζίαοππξαζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα Πίλαθα
Πξνκεζεπηένπ Τιηθνχ (Π.Π.Τ.), ζε θηηξίν ηδηνθηεζίαο Μ.Σ.Ν. επί ηεο νδνχ Καξ.
εξβίαο 10, Αζήλα. πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ
(30.000,00€) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.

2.
Ο πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 10-03 -2020 εκέξα Σξίηε θαη
ψξα 12:00 ζηα Γξαθεία ηνπ ΜΣΝ, ζηελ νδφ Γιάδζησλνο 1, Αζήλα.
3. Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, ζα πινπνηεζεί απφ ηνλ ΚΑΔ 9729 Π/Τ ΜΣΝ έηνπο
2020. Σν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα δελ ζα ππεξβεί ην πνζφ ησλ 30.000,00€
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ :
α.
Φπζηθά πξφζσπα
β.
Ννκηθά πξφζσπα
γ.
Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο / πλεηαηξηζκνί
πνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε θξάηνο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.)
ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (.Γ..) ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή ζε
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε
ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
4.

5.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην
Σκήκα Αμηνπνίεζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ ΜΣΝ, κέρξη ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, ήηνη κέρξη ηελ 10-03-2020 εκέξα Σξίηε
θαη ψξα 10:00. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη
ψξα, είναι εκππόθεζμερ, δεν γίνονηαι αποδεκηέρ και υρ εκ ηούηος δεν
λαμβάνονηαι ςπότη γηα ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ Δπηηξνπή
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
6.
Οη «Γεληθνί» θαη «Δηδηθνί» Όξνη ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ,
αλαγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα «Α» θαη θαζνξίδνπλ ηηο επηκέξνπο
ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο / δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Αμηνπνίεζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ΜΣΝ, ζην
ηειέθσλν 210 3322035-70 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 08:30 – 14:00.
7.

Αξρηπινίαξρνο (Ο) Ισάλλεο Λφληνο ΠΝ
Γεληθφο Γηεπζπληήο ΜΣΝ

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΣΝ
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»
ηε Γηαθήξπμε 1/20
Φ. 600/6132/20

ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

«ΓΔΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΔΙΓΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ 1
Υπόνορ και Σπόπορ Τποβολήρ ηυν Πποζθοπών
1.
Οη Πξνκεζεπηέο ζα πξνζθνκίδνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ελζθξάγηζην
θάθειν, ζην Σκήκα Αμηνπνίεζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ ΜΣΝ, ην αξγφηεξν
κέρξη ηελ 10:00 ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο
πνπ απνζηέιινληαη κέζσ κελχκαηνο ηειενκνηνηππίαο (FAX) δεν γίνονηαι
αποδεκηέρ. Οη πξνζθνξέο ζα θέξνπλ ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο:
1.1
Σε ιέμε ‘’Πξνζθνξά’’.
1.2
Πξνο ην Σκήκα Αμηνπνίεζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ΜΣΝ.
1.3
Αθνξά ηε Γηαθήξπμε πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ 1/ 20
1.4
Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
1.5
Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Απνζηνιέα (ήηνη: επσλπκία, δηεχζπλζε, Σ.Κ.,
πφιε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, αξηζκφο ηειενκνηφηππνπ (FAX)).
2.
Ο Κχξηνο Φάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη, επί ποινή
αποππίτευρ, ηα θάησζη :
2.1
Κιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ», ζηνλ
νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ
παξφληνο.
2.2
Κιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σεσνική Πποζθοπά», ζηνλ νπνίν ζα
εκπεξηέρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο.
2.3
Κιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οικονομική Πποζθοπά», ζχκθσλα κε
ην Παξάξηεκα «Β». Η ηζρχο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ πξέπεη λα είλαη
δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ.
3.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη
ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή
γιψζζα (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 4412/16).
4.
Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα παξαβξίζθνληαη ζηελ απνζθξάγηζε θαη ζηελ
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε νπνία ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα πξέπεη, απαξαίηεηα, λα έρνπλ καδί ηνπο
ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο.

ΑΡΘΡΟ 2
Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ
1.
Ο Κιεηζηφο Φάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζα ζπκπεξηιακβάλεη:
1.1
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (ΦΔΚ Β’ 3968//1611- 2016) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο σο παξάξηεκα «Γ».
1.2
Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φηη έρνπλ
ιάβεη γλψζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Α.Ν. 1400/73
θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο άκεζνπο ή έκκεζνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο,
κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δ.Γ., γηα ηνπο
νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο. Σα αλσηέξσ
ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο αλαθαινχκελνπο ζηελ ελέξγεηα κνλίκνπο ζηελ εθεδξεία
Αμησκαηηθνχο.
1.3
Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φηη έιαβαλ
γλψζε θαη απνδέρνληαη ην ζχλνιν ησλ «Γεληθψλ» θαη «Δηδηθψλ» Όξσλ ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ
ηνπο Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο.
1.4
Απνδεηθηηθφ έγγξαθν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο (Παξαζηαηηθφ /
έγγξαθν ζχζηαζεο εηαηξείαο) ζπκθψλσο πεξ. (γγ) ηνπ εδ. (β) ηνπ άξζξνπ 93
ηνπ Ν. 4412/2016).
1.5
Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε
αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο (ζην θάθειν
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο») θαη παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, σο πεξ. (δδ)
ηνπ εδ. (β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν. 4412/2016).
1.6
Βεβαίσζε απηνςίαο επηηφπηαο επίζθεςεο.
1.7
Δγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνζνχ
ίζν κε ην 2% ηνπ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ, ηζρχνο δχν (2) κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
1.8
Απνδεηθηηθφ έγγξαθν απφ αξκφδηα ππεξεζία, χπαξμεο Σερληθνχ
Αζθαιείαο ή νξηζκνχ απηνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ έμη (6) κελψλ
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Γηαγσληζκνχ.
1.9
Βεβαίσζε φηη ζε πεξίπησζε κεηνδνζίαο ζα πξνζθνκηζζεί αληίγξαθν
αδείαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνο ηε
δηάζεζή ηνπο ζε αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο αλαθχθισζεο.
1.10 Βεβαίσζε απφδεημεο χπαξμεο επηβιέπνληνο Μεραληθνχ – Δξγνηαμηάξρε,
εηδηθφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ Π.Δ.
1.11 Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα εθδφζεσο κηαο εβδνκάδαο πξηλ
ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δηάξθεηαο ελφο (1) κήλα.

ΑΡΘΡΟ 3
Γικαιολογηηικά Σεσνικήρ Πποζθοπάρ
1.
Ο Κιεηζηφο Φάθεινο ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλεη:
1.1
Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ISO 9001:2008, 14001 θαη 18001 (ή
κεηαγελέζηεξνπ απηνχ) ή δήισζε ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
ηεο επηρείξεζεο, πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηνπ.

1.2
Γήισζε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ / πιηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο
θαιήο ιεηηνπξγίαο απηψλ.
1.3
Prospectus ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
1.4
Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ISO 9001:2008 (ή κεηαγελέζηεξνπ απηνχ) ηνπ
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ /
πιηθψλ.
2.
ε πεξίπησζε πνπ ζπλππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλ
δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη
λα αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ
επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο, σο παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4412/2016. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαληαη λα
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ νη ζπλ δηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο
Πιεξνθνξίαο Δκπηζηεπηηθνχ Υαξαθηήξα, αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ
απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.
3.
Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη, πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηφπηλ η/θ επηθνηλσλίαο κε ην Σκήκα Αμηνπνίεζεο Αθίλεηεο
Πεξηνπζίαο Μ.Σ.Ν. ηει. 210 3322035, λα πξνζέιζνπλ ζην θηίξην ηδηνθηεζίαο ηνπ
Μ.Σ.Ν. επί ηεο νδνχ Καξ. εξβίαο 10, Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ κε
αθξίβεηα ησλ πξνο πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθψλ ππξφζβεζεο ππξνπξνζηαζίαο.
4.
Σν Μεηνρηθφ Σακείν Ναπηηθνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε ηεο
πξνκήζεηαο ζε κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ ηελ αηηεζείζα ζηνλ Πίλαθα
Πξνκεζεπηένπ Τιηθνχ (Π.Π.Τ.) (ζε πνζνζηφ έσο 30%) ή ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα
απφ ηελ αηηεζείζα ζηνλ Π.Π.Τ. (ζε πνζνζηφ έσο 30%), ζχκθσλα κε ην άξζξν
104 ηνπ Ν. 4412/2016.
5.
Γελ επηηξέπεηαη ππνβνιή πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ πιηθψλ / πνζνηήησλ
ηνπ Π. Π. Τ.

ΑΡΘΡΟ 4
Κπαηήζειρ – Έξοδα
1.
είλαη :
1.1
1.2
1.3

Η ππνρξεσηηθή θξάηεζε κε ηελ νπνία βαξχλεηαη ε κεηνδφηξηα εηαηξεία
Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. 0,07 %
Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06 %
Κξαηήζεηο ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ 3,6% επί ησλ 4.1.1.1 θαη 4.1.1.2

2.
Δπηπξφζζεηα, κεηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεη παξαθξάηεζε Φφξνπ
Δηζνδήκαηνο ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο (πξν Φ.Π.Α.) θαη κεηά ηελ
αθαίξεζε ησλ θξαηήζεσλ (0,07% + 0,06% ζπλ Υαξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ). ην
«Σηκνιφγην γηα ηελ Πξνκήζεηα Τιηθψλ», ζα πεξηιακβάλεηαη ν Φφξνο
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.).
3.
Απφ ηελ Τπεξεζία καο ρνξεγείηαη βεβαίσζε γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ
Φφξνπ Δηζνδήκαηνο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 4 παξφληνο.
4.
Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ πνπ δελ ζα
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ θξαηήζεηο, δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο.

ΑΡΘΡΟ 5
Δγγςήζειρ ςμμεηοσήρ – Καλήρ Δκηέλεζηρ – Καλήρ Λειηοςπγίαρ
1.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή σο
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζπκθψλσο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2.1.1.7.
2.
Ο ζπκκεηέρσλ πνπ ζα αλαδεηρζεί πξνκεζεπηήο, ππνρξενχηαη φπσο
πξνζέιζεη ζην Μ.Σ.Ν. εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
Καηαθπξσηηθήο Απφθαζεο ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο «χκβαζεο» /
«πκθσλεηηθνχ Πξνκήζεηαο», πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή Καιήο
Δθηέιεζεο, ηζρχνο έμη (6) κελψλ πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ
πιηθψλ θαη πνζνχ ίζν κε ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο
πξνκήζεηαο (αλειαζηηθφο φξνο) θαη παξαιακβάλνληαο αληίζηνηρα ηελ εγγπεηηθή
επηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, πνπ είρε θαηαζέζεη.
3.
Οη ινηπνί ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ζα παξαιάβνπλ ηηο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πκκεηνρήο, εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο.

4.
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα Κξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έληππα ησλ
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ εάλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.
5.
Παξνρή ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνκεζεπηέσλ πιηθψλ
ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή απηψλ.

ΑΡΘΡΟ 6
Πληπυμή – Γικαιολογηηικά
1.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ έξγνπ, είλαη ηα
θάησζη :

1.1
Πξσηφθνιιν Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ, απφ ηελ
εθάζηνηε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο.
1.2
Σηκνιφγην γηα ηελ Πξνκήζεηα Τιηθψλ.
1.3
Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.
2.
Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ, εθηφο αλ ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ θαη κεηά απφ ζπκθσλία κε ηνλ αληηζπκβαιιφκελν εληφο
εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο ηνπ
ηηκνινγίνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζπλνδεπφκελν απφ ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά.
3.
Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη :
3.1
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν πλεδξίνπ θαη κέρξη
ηε ζεψξεζε απηνχ.
3.2
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο δελ
πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ
δηθαηνινγεηηθψλ).

ΑΡΘΡΟ 7
Παπάδοζη - Παπαλαβή
1.
Η πξνκήζεηα ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο. Δθπξφζεζκεο
παξαδφζεηο δελ ζα παξαιακβάλνληαη.
2.
Χο ηφπνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ νξίδεηαη ην θηίξην ηδηνθηεζίαο ηνπ Μ.Σ.Ν.
επί ηεο νδνχ Καξ. εξβίαο 10, Αζήλα,.
3.
Η πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ
αξκφδηα επηηξνπή Μ.Σ.Ν. παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ λφκηκνπ
αληηπξνζψπνπ ηνπ. Η αξκφδηα επηηξνπή ζα ζπληάμεη ην αληίζηνηρν
«Πξσηφθνιιν Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Παξαιαβήο», ελψ ζα ην πξνζππνγξάςεη
ν πξνκεζεπηήο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ. ηελ πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ
πξνκεζεπηή λα παξεπξεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, ν ηειεπηαίνο
ππνρξενχηαη ζε έγγξαθε απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ απηήο, αθνχ ηνπ
θνηλνπνηεζνχλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηελ Πξνκήζεηα
Τιηθψλ δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ πξσηνθφιινπ
νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο.

ΑΡΘΡΟ 8
Κήπςξη Ππομηθεςηή υρ Έκπηυηος - Κςπώζειρ
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ αληαπνθξηζεί ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα επηβάιιεη ηηο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 72, 203, 207, 213, 218, 220 ηνπ Ν. 4412/16.

Πισηάξρεο (Δ) Σξηαληάθπιινο Σξηαληαθπιιφπνπινο ΠΝ
Σκεκαηάξρεο Αμηνπνίεζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Μ.Σ.Ν.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ζηε Γηαθήξπμε Νν 1/20./Μ.Σ.Ν.
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
ΠΡΟ : Σν ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
ΔΠΧΝΤΜΙΑ :………………………………..
ΓΙΔΤΘΤΝΗ :………………………………T.K. :…………..
ΣΗΛΔΦΧΝΟ :………………………………FAX :…………..
Aξ. Πξση. Πξνζθνξάο :…………………..Ηκεξνκελία :…………….
1. Αλαθεξφκελνη ζηελ Αλαθνίλσζε ππ’ αξηζκ. …………..ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή
πξνζθνξάο γηα ηελ πξνκήζεηα…………………………………………….
αο πξνζθέξνπκε ηα παξαθάησ :
Α/Α

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ
ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ

ΣΔΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ

2. Γειψλνπκε φηη ιάβακε γλψζε ηνπ ζπλφινπ ησλ «Γεληθψλ» θαη «Δηδηθψλ» Όξσλ
ζπκκεηνρήο θαη φηη απνδερφκαζηε απηνχο θαζψο θαη ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.
4412/16. Δπίζεο δειψλνπκε φηη ν Φ.Π.Α. πνπ αλαγξάθεηαη (δελ αλαγξάθεηαη – δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη) είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο Νφκνπο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ηζρχνπλ.
3.
Υξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ………………………………………απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.
4. Σφπνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ : Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ
Ναπηηθνχ.
5. Ιζρχο πξνζθνξάο : (ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο).
6. Υψξα πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ θαη θαηάζηαζε απηψλ (π.ρ. Factory new, new
stock θ.ι.π.) :…………………………………………………………………..
7.
ηνηρεία
θαηαζθεπαζηηθνχ
νίθνπ
ή
εξγνζηαζίνπ
:…………………………………………………………………………………………………
………………….
8. Γήισζε φηη ζε πεξίπησζε «Σνπνζέηεζεο» ηεο παξαγγειίαο, ε εηαηξεία νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη «Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο» ηζρχνο έμη (6) κελψλ πέξαλ
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο θαη πνζνχ ίζνπ κε 5% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο
πξνκήζεηαο.

Ολνκαηεπψλπκν – Δπσλπκία

Τπνγξαθή - θξαγίδα

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α “Γ”

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ)
[άπθπος 79 παπ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικαζίερ ζύνατηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ κάηυ ηυν οπίυν ηυν οδηγιών

Μέπορ Ι: Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηην αναθέηοςζα απσή/αναθέηονηα θοπέαi και ηη
διαδικαζία ανάθεζηρ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (Ν.Π.Δ.Δ.)
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 99200367
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: Γλάδςτωνοσ 1 / Ακινα / Σ.Κ. 10677
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Πλωτάρχθσ (Ε) Σριανταφυλλόπουλοσ Σριαντάφυλλοσ
- Σθλζφωνο: 210 3322035
- Ηλ. ταχυδρομείο: mtn@mtn.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) : www.mtn.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):
«Προμικεια και Εγκατάςταςθ Τλικϊν Πυροπροςταςίασ-Πυραςφάλειασ Κτιρίου Ιδιοκτθςίασ ΜΣΝ.
επί τθσ οδοφ Καρ. ερβίασ 10, Ακινα.» ,CPV : 35111000-5
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: 20REQ006306430 & 20REQ006306493
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : ΟΧΙ
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:

Απάντθςθ:

Πλιρθσ Επωνυμία:

[ ]

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :

*……+

Σθλζφωνο:

*……+

Ηλ. ταχυδρομείο:

*……+

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ
τόπου) (εάν υπάρχει):

*……+

Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι
μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
[ + Ναι *+ Όχι
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ
φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι
επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων
ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία ι
κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι
απαςχολοφμενοι.

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

*…...............+
*….+
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου

Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν
ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το
μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α) *……+

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ
εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν
κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;

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

Εάν όχι:

γ) *……+

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που
λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά
περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι
διατίκεται δωρεάν;

δ) *+ Ναι *+ Όχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ε) *+ Ναι *+ Όχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσvi;

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Όχι

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν
ζνωςθ ι κοινοπραξία (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):

α) *……+

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ
που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.

β) *……+

γ) *……+
Τμιματα

Απάντθςθ:

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ
επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

[ ]

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που
είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ
παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμο

*……+

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:

*……+

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*……+

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Σθλζφωνο:

*……+

Ηλ. ταχυδρομείο:

*……+

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν
ζκταςθ, τον ςκοπό …):

*……+

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που
κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια
και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;

*+Ναι *+Όχι

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με
τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ
εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται
ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ;

*+Ναι *+Όχι

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ'
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ
προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που
υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο
131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα,
παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α
και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασxiv·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε
προςϊπουxvi το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που
εξακολουκεί να ιςχφει;

*+ Ναι *+ Όχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ,

α) Ημερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι
απόφαςθ:

β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ
ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ
(«αςηοκάθαπζη»)xx;

*+ Ναι *+ Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi:

*……+

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι

-*+ Ναι *+ Όχι

-[] Ναι *+ Όχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·

γ.2)*……+·

δ) *+ Ναι *+ Όχι

δ) *+ Ναι *+ Όχι

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

*……+

*……+

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

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

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;

*+ Ναι *+ Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxvi :

*+ Ναι *+ Όχι

α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii

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

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

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

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

*+ Ναι *+ Όχι

xxviii

;

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

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

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

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ

*+ Ναι *+ Όχι

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

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

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην
ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ

*+ Ναι *+ Όχι

ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
*.........…+

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;

*+ Ναι *+ Όχι

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*...................…+
*+ Ναι *+ Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;

*+ Ναι *+ Όχι

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005xxxii:

Απάντθςθ:

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4
του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;

*+ Ναι *+ Όχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί
να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει
οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων
επιλογισ

Απάντθςθ

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;

*+ Ναι *+ Όχι

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

Καταλλθλότθτα

Απάντθςθ

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxiii; του:

*…+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει τθ
δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ
χϊρα εγκατάςταςισ του

*+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Όχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

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

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

Απάντθςθ:

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν
ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :

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

και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο
εξισ xxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
[……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα
που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο
εξισ:

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

και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον αρικμό
ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον
κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι
διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ
περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε
ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ
φορζασ:

*…................................…+

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ
ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ
τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:

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

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*……+*…+νόμιςμα

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

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει
προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

*……..........+

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

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Απάντθςθ:

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα
ζργα του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:

*…+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων
εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:

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

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ
κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που
ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Περιγραφι

ποςά

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει
το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ
τεχνικζσ υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο
οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει
το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ
τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:

*……..........................+

*……+

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που
διακζτει είναι τα ακόλουκα:

*……+

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει
τα ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ

*....……+

θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι
υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε
κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια
ελζγχωνxlii όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι
τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα
μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και
τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ;

*+ Ναι *+ Όχι

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο,

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

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται
ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:

β) *……+
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει
τα ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:

*……+

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό
του οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των
διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία
ζτθ ιταν τα εξισ:

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

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του
τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και
τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:

*……+

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει

*....……+

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασxliii το
ακόλουκο τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ
των προϊόντων που κα προμθκεφςει, τα οποία δεν
χρειάηεται να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά
γνθςιότθτασ·

*+ Ναι *+ Όχι

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

*+ Ναι *+ Όχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα
οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των
προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ
διακιρυξθ;

*+ Ναι *+ Όχι

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

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

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

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ

Απάντθςθ:

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;

*+ Ναι *+ Όχι

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
*……+ *……+
αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα
απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ;

*+ Ναι *+ Όχι

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
*……+ *……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ
που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα
προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ
αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι
το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα
πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ

Απάντθςθ:

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:

*….+

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:

*+ Ναι *+ Όχιxlv

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το
κακζνα:

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

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με
τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων
που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+,
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
i ε 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 ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια
ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμφρια ευρϊ.
iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων ατόμων.
v Σα 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 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ
Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
xi Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του
υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«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 υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4
τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
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 φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( 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 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii
θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ
υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα,
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
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 ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii
Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να
ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ 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 ΕΕΕ (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 ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο
Παράρτθμα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
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 που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
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 ΣΕΤΔ.
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.
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 ΣΕΤΔ 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

Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlviii
Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω
πρόςβαςθ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ζηε Γηαθήξπμε Νν 1/20/ΜΣΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΜΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1. Πξνκεζεπηέν Τιηθφ θαη Σερληθή πεξηγξαθή σο θάησζη:
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ

1

Θχξα Ππξάληνρε

2

Θχξα Ππξάληνρε

3

Θχξα Ππξάληνρε

4

Θχξα Ππξάληνρε

5

Θχξα Ππξάληνρε

6

Θχξα Ππξάληνρε

7

Θχξα Ππξάληνρε

8

Θχξα Ππξάληνρε

- Μνλφθπιιε
- Γηάζηαζε 1,10 Υ 2,00 κ
- Γείθηεο Ππξαληίζηαζεο
120¨
- Μνλφθπιιε
- Γηάζηαζε 0,94 Υ 2,18 κ
- Γείθηεο Ππξαληίζηαζεο
120¨
- Γίθπιιε
- Γηάζηαζε 2,21 Υ 2,09 κ
- Γείθηεο Ππξαληίζηαζεο
120¨
- Μνλφθπιιε
- Γηάζηαζε 0,86 Υ 2,22 κ
- Γείθηεο Ππξαληίζηαζεο
120¨
- Γίθπιιε
- Γηάζηαζε 1,27 Υ 2,17 κ
- Γείθηεο Ππξαληίζηαζεο
120¨
- Μνλφθπιιε
- Γηάζηαζε 0,99 Υ 2,13 κ
- Γείθηεο Ππξαληίζηαζεο
120¨
- Μνλφθπιιε
- Γηάζηαζε 0,94 Υ 2,13 κ
- Γείθηεο Ππξαληίζηαζεο
120¨
- Μνλφθπιιε
- Γηάζηαζε 0,99 Υ 2,09 κ
- Γείθηεο Ππξαληίζηαζεο
120¨

9
10

Αληρλεπηήο Καπλνχ
Αληρλεπηήο
Δθξεθηηθψλ Αεξίσλ
Μπνπηφλ
Αλαγγειίαο
Ππξθαγηάο
Φσηηζηηθά
αζθαιείαο
Φσηηζηηθά
αζθαιείαο
Λάζηηρν λεξνχ

11

12
13
15
16

Ππξνζβεζηήξαο
νξνθήο

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ
ΣΔΜ

ΠΟΟΣΗΣΑ
1

ΣΔΜ

1

ΣΔΜ

1

ΣΔΜ

1

ΣΔΜ

1

ΣΔΜ

1

ΣΔΜ

1

ΣΔΜ

2

ΣΔΜ
ΣΔΜ

5
1

ΣΔΜ

1

ΣΔΜ

7

-

Γίδπκνο πξνβνιέο

ΣΔΜ

1

-

Φ 3/4
Μήθνο 20 κ.
Ξεξάο Κφλενο
12 lt
Απηφκαηεο
ιεηηνπξγίαο

ΣΔΜ

6

ΣΔΜ

2

17

Ππξάληνρν ρξψκα
κεηάιινπ

-

-

Βαθή δίθπιιεο
κεηαιιηθήο ζχξαο θαη
ζηηο δπν πιεπξέο.
Γηάζηαζε 2,00 Υ
2,50
- Γείθηεο
Ππξαληίζηαζεο 120¨

ΣΔΜ

1

2. Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, ηελ απνμήισζε
ησλ παιαηψλ θαη ηελ απνκάθξπλζε απηψλ απφ ην θηίξην ηνπ ΜΣΝ θαζψο θαη
ηελ επηζθεπή θαη βαθή θζνξψλ ηνηρνπνηίαο πνπ πηζαλψο πξνθχςνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα απνμήισζεο

