ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΖ (ΔΔΔ)*
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα
θνξέα
Γηα δηαδηθαζίεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην κέξνο Η ζα αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηε
1
δεκηνπξγία θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ ρξεζηκνπνηείηαη ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ESPD .
2
Παξαπνκπή ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:
EE S αξηζ. S12, 19/01/2021, ζειίδα 7
Αξηζκφο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ : 2021/S 012-025223
Ζκεξνκελία απνζηνιήο: 14/01/2021
Δάλ δελ δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ, ηφηε ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηηο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξαθαιείζζε
λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο (π.ρ. παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν)

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ
Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην κέξνο Η ζα αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηε δεκηνπξγία θαη
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ ρξεζηκνπνηείηαη ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ESPD. ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.
3

Σαπηφηεηα αγνξαζηή :
Όλνκα:

Απάληεζε:

Γηα πνηα ζχκβαζε πξφθεηηαη;

Απάληεζε: ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ

ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ
ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΥΩΡΗΟΤ

Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ
4
αλαζέηνπζα αξρή :

890/14-01-2021

Όιεο νη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο ζε θάζε ελφηεηα ηνπ ΔΔΔ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΣΡΗΠΟΛΖ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΕΗΟΤΜΖ

KONSTANTINOS TZIOUMIS
Jan 21 2021 01:48:PM
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Οη ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο ζα δηαζέζνπλ ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία ESPD δσξεάλ γηα αλαζέηνπζεο αξρέο, αλαζέηνληεο θνξείο, νηθνλνκηθνχο
θνξείο, παξφρνπο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε.
Γηα αλαζέηνπζεο αξρέο: είηε πξνθαηαξθηηθή πξνθήξπμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ ή δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο
ζχκβαζεο.
Πιεξνθνξίεο πνπ αληηγξάθνληαη απφ ηελ ελφηεηα Η ζεκείν Η.1 ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε απφ θνηλνχ ζχλαςεο ζχκβαζεο,
αλαθέξεηε ηα νλφκαηα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ αγνξαζηψλ.
Βιέπε ζεκεία ΗV.3.1 ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο.

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Α: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
ηνηρεία αλαγλψξηζεο:

Απάληεζε:

Δπσλπκία

[ ]

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, εάλ ππάξρεη:

[ ]

Δάλ δελ ππάξρεη αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, αλαθέξεηε
άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη

[ ]

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[..........]
[..........]
[..........]
[..........]
[..........]
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Αξκφδηνο ή αξκφδηνη :
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ
ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία
6
επηρείξεζε

[ ] Ναη

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο [ ] Ναη
ζε επίζεκν θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή
δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);

Όρη [ ]
Όρη [ ] Άλεπ Αληηθεηκέλνπ

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:

α) [..........]

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

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

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε
εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ
θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν 7:

γ) [..........]

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα
θξηηήξηα επηινγήο;
δ) [ ] Ναη
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Όρη [ ]

Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L
124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην
ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαη. επξψ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην
ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαη. επξψ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250
εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ
ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαη. επξψ.
Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.

Δάλ φρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά
πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη
βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα
θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή
βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή
δηαηίζεηαη δσξεάλ;

ε) [ ] Ναη

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά
αλαθέξεηε:

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

Σξφπνο ζπκκεηνρήο:

[...........] [...........] [...........] [...........]
Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο 8;

[ ] Ναη

Όρη [ ]

Όρη [ ]

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΔΔΔ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ
θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα …):

α) [..........]

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο:

β) [..........]

γ) Δλδερνκέλσο, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο
θνηλνπξαμίαο:
Σκήκαηα

γ) [..........]
Απάληεζε:

Καηά πεξίπησζε αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα
ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη
πξνζθνξά.

Β: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα
εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Δθπξνζψπεζε ,εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
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Ολνκαηεπψλπκν·
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο
εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα:

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

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

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

Σειέθσλν:

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

Ζι. Σαρπδξνκείν:

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

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ
εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):

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

Δηδηθφηεξα σο κέινο θνηλνπξαμίαο.

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

Γ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΗ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΑΛΛΧΝ ΦΟΡΔΧΝ9
ηήξημε:

Απάληεζε:

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

Όρη [ ]

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΔΔΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο
θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο
εθπξνζψπνπο απηψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ
επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο
έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα
ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα
επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή
επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα
εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.”.

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο
(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε
[]Ναη []Όρη
κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ
ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα
αλαιάβνπλ:
[…]
Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνχλ ξεηψο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο
ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).

Μέξνο IΗI: Λφγνη απνθιεηζκνχ
Α: ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΠΟΗΝΗΚΔ ΚΑΣΑΓΗΚΔ
ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε10.
2. δηαθζνξά / δσξνδνθία11.
3. απάηε12.
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο13.
5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο14.
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ15.
Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ
εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ιφγσλ πνπ
νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ 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, ή
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε
έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο
πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Δάλ λαη, αλαθέξεηε 17:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο
θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε:

[ ] Ναη Όρη [ ]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[..........] [..........] [..........] 16

α) Ζκεξνκελία: [ ], ζεκείν-(α): [ ], ιφγνο(νη): [ ]

β) [..........]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [..........] θαη ζρεηηθφ(ά) ζεκείν(α)
[ ]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[..........] [..........] [..........] 18
ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη [ ] Ναη Όρη [ ]
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 19 («απηνθάζαξζε»);
[..........]
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 20:

10

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
11
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1 θαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003,
ζ. 54). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ηνπ αλαζέηνληα
θνξέα) ή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
12
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316
ηεο 27.11.1995, ζ. 48).
13
Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ
L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
14
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε
ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15).
15
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1).
16
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
17
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
18
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
19
χκθσλα κε ηηο εζληθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 57 παξάγξαθνο 6 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ.
20
Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε
πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.

Β: ΛΟΓΟΗ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΦΟΡΧΝ Ή ΔΗΦΟΡΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΖ
Καηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο [ ] Ναη
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ
νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν
απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο;
Φφξνη
Δάλ φρη, αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ) Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ;
1. Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο
απφθαζεο;
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ
νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
απνθιεηζκνχ:
2. Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο
αζθάιηζεο
πνπ
νθείιεη,
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ,
θαηά
πεξίπησζε,
ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο;

Όρη [ ]

Δηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο

α) [..........]
β) [..........]

α) [..........]
β) [..........]

γ1) [ ] Ναη Όρη [ ]
- [ ] Ναη Όρη [ ]
- [..........]

γ1) [ ] Ναη Όρη [ ]
- [ ] Ναη Όρη [ ]
- [..........]

-

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

γ2) [..........]
δ) [ ] Ναη Όρη [ ]
Δάλ λαη, αλα αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[..........]

-

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

γ2) [..........]
δ) [ ] Ναη Όρη [ ]
Δάλ λαη, αλα αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[..........]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 21
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[..........] [..........] [..........]

Γ: ΛΟΓΟΗ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΑΦΔΡΔΓΓΤΟΣΖΣΑ, ΤΓΚΡΟΤΖ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ Ή
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΑΡΑΠΣΧΜΑ22
Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νξηζκέλνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ελδέρεηαη λα
έρνπλ νξηζζεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. πλεπψο, ην
εζληθφ δίθαην ελδέρεηαη, γηα παξάδεηγκα, λα πξνβιέπεη φηη ε έλλνηα ηνπ «ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο» κπνξεί λα
θαιχπηεη δηάθνξεο κνξθέο επαγγεικαηηθήο δηαγσγήο.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε
ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ23;

21

Απάληεζε:
[ ] Ναη

Όρη [ ]

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

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
Βιέπε άξζξν 57 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ.
23
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ.
22

.

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο [ ] Ναη
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο
λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε
ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο
ηηο πεξηζηάζεηο 24
Δάλ ε ζρεηηθή
αλαθέξεηε:

ηεθκεξίσζε

δηαηίζεηαη

Όρη [ ]

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

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

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 25;

[ ] Ναη

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

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

Όρη [ ]

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 ζπκθσλίεο κε άιινπο [ ] Ναη Όρη [ ]
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 ζχγθξνπζεο [ ] Ναη Όρη [ ]
ζπκθεξφλησλ 26, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
[..........]
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε [ ] Ναη Όρη [ ]
ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί
ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[..........]

24

Βιέπε εζληθφ δίθαην, ζρεηηθή πξνθήξπμε ή έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.
Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
απαξηζκνχληαη ζηα ζηνηρεία α) έσο ζη) έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηνχ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο
φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη σζηφζν ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
26
Βιέπε εζληθφ δίθαην, ζρεηηθή πξνθήξπμε ή έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.
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Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή [ ] Ναη
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

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

Όρη [ ]

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

Γ: ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ
ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΔΛΟΤ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Ή ΣΟΤ ΑΝΑΘΔΣΟΝΣΑ
ΦΟΡΔΑ
Ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ
Απάληεζε:
Ηζρχνπλ νη ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ νξίδνληαη [ ] Ναη Όρη [ ]
ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο;
Δάλ ε ηεθκεξίσζε πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
πξνθήξπμε ή ηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
ζχκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[..........] [..........] [..........]27
ε θάζε πεξίπησζε ζηελ νπνία ηζρχνπλ ηπρφλ ακηγψο [ ] Ναη
εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε πα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:

27

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

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

Όρη [ ]

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη:
α: ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο
έρεη δειψζεη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε, φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Δλφηεηα α ηνπ Μέξνπο ΗV ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη
νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Μέξνπο ΗV:
Δθπιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο

Απάληεζε:

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

[ ] Ναη

Όρη [ ]

Α: ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πξνθήξπμε.
Καηαιιειφηεηα

Απάληεζε:

1. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην
θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ 28;

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

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

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

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ:
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέινο ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ

[] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο:
[ …] [] Ναη [] Όρη

Εάν η ζσεηική ηεκμηπίωζη διαηίθεηαι ηλεκηπονικά, αναθέπεηε:
(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέαρ έκδοζηρ, επακπιβή ζηοισεία
αναθοπάρ ηων εγγπάθων): [……][……][……]

Β: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα

Απάληεζε:

1α) Ο («νιηθφο») εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
:
θαη/ή,
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη ν εμήο 1:
Εάν η ζσεηική ηεκμηπίωζη διαηίθεηαι ηλεκηπονικά, αναθέπεηε:

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

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη
κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηφ.

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε
ζχκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν εμήο:
θαη/ή,
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο είλαη ν εμήο1:
Εάν η ζσεηική ηεκμηπίωζη διαηίθεηαι ηλεκηπονικά, αναθέπεηε:

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν
εξγαζηψλ (νιηθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ
απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή
άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαινγίεο1 πνπ νξίδνληαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο
ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο εμήο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε
επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο:
Εάν οι εν λόγω πληποθοπίερ διαηίθενηαι ηλεκηπονικά, αναθέπεηε:

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο
απαηηήζεηο, αλ ππάξρνπλ, νη νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Εάν η ζσεηική ηεκμηπίωζη πος ελδέρεηαη να έσει πποζδιοπιζηεί ζηη
ζσεηική πποκήπςξη ή ζηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ διαηίθεηαι
ηλεκηπονικά, αναθέπεηε:

(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέαρ έκδοζηρ, επακπιβή
ζηοισεία αναθοπάρ ηων εγγπάθων):
[……][……][……]
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα

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

(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέαρ έκδοζηρ, επακπιβή
ζηοισεία αναθοπάρ ηων εγγπάθων):
[……][……][……]
[…................................…]

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x
θαη y1 -θαη ε αληίζηνηρε αμία)

(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέαρ έκδοζηρ, επακπιβή
ζηοισεία αναθοπάρ ηων εγγπάθων):
[……][……][……]
[……][…]λφκηζκα
(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέαρ έκδοζηρ, επακπιβή
ζηοισεία αναθοπάρ ηων εγγπάθων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέαρ έκδοζηρ, επακπιβή
ζηοισεία αναθοπάρ ηων εγγπάθων):
[……][……][……]

Γ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πξνθήξπμε.
Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα

Απάληεζε:

1α) Μφλν γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα αθφινπζα έξγα ηνπ είδνπο
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ζηελ νξζή εθηέιεζε θαη
νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εξγαζηψλ δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο
ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο1, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο παξαδφζεηο
αγαζψλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη
ηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα πνζά,
ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο1:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεο1, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ:

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

[……..........................]

[……]

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ αθφινπζν ηερληθφ
εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 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 εθνδηαζκνχ 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 ειέγρσλ1
[] Ναη [] Όρη
φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή ηηο ηερληθέο
ηθαλφηεηεο 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
πνηφηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ 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) [……]
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα αθφινπζα
κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:

[……]

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ
ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα
κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:

[……]

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο [....……]
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο1 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. πνζνζηφ)
ηεο ζχκβαζεο:

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
[] Ναη [] Όρη
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα δείγκαηα,
πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη,
ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά
γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη πεξαηηέξσ φηη [] Ναη [] Όρη
ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέαρ έκδοζηρ, επακπιβή ζηοισεία
Εάν η ζσεηική ηεκμηπίωζη διαηίθεηαι ηλεκηπονικά, αναθέπεηε:
αναθοπάρ ηων εγγπάθων): [……][……][……]

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα [] Ναη [] Όρη
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα
ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ,
κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ,
επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε
πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
δηαθήξπμε;
[….............................................]
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα άιια
απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:
(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέαρ έκδοζηρ, επακπιβή ζηοισεία
Εάν η ζσεηική ηεκμηπίωζη διαηίθεηαι ηλεκηπονικά, αναθέπεηε:
αναθοπάρ ηων εγγπάθων): [……][……][……]

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα
Απάληεζε:
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη
[] Ναη [] Όρη
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο
νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια
απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην
[……] [……]
ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
Εάν η ζσεηική ηεκμηπίωζη διαηίθεηαι ηλεκηπονικά, αναθέπεηε:

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

(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέαρ έκδοζηρ, επακπιβή
ζηοισεία αναθοπάρ ηων εγγπάθων): [……][……][……]
[] Ναη [] Όρη

[……] [……]

Εάν η ζσεηική ηεκμηπίωζη διαηίθεηαι ηλεκηπονικά, αναθέπεηε:

(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέαρ έκδοζηρ, επακπιβή
ζηοισεία αναθοπάρ ηων εγγπάθων): [……][……][……]

Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη
αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ
ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο
κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ,
εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο
θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ
Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ
ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:

Απάληεζε:
[….]

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ
εγγξάθσλ, αλαθέξεηε γηα θαζέλα απφ απηά αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο [] Ναη [] Όρη1
δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα έγγξαθα:
Εάν οπιζμένα από ηα εν λόγω πιζηοποιηηικά ή λοιπέρ μοπθέρ αποδεικηικών
ζηοισείων διαηίθενηαι ηλεκηπονικά1, αναθέπεηε για ηο θαζέλα:
(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέαρ έκδοζηρ, επακπιβή ζηοισεία
αναθοπάρ ηων εγγπάθων): [……][……][……] 1

Μέξνο VΗ: Σειηθέο δειψζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε I –
IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ
ςεπδψλ δειψζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ
αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ:
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλ29, ή
β) απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν30, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ
θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζην …………………………..
[πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα
Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη
ζη……………………………………………………………………………………………………...
[λα
πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Δγγξάθνπ
χκβαζεο
(ΔΔΔ)
γηα
ηνπο
ζθνπνχο
η……………………………………………………………………………………………………………..
[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε
δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]

29

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη
κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηφ.
30
Αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ.

