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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2017 »
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Α. ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆/ΧΟΥ
προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαχαµηλότερη τιµή)
για το συνολο των ειδών, ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών για την «Προµήθεια ειδών
συσκευασίας συσσιτίου» Προϋπολογισµού: 34.999,74 € µε τον Φ.Π.Α. 24%
CPV:19520000-7
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην
παρούσα διακήρυξη
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον ∆ιαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν στο Κ.Κ.Π.Α.
∆ήµου ∆ιδ/χου,οδός Υψηλάντου 3 , το αργότερο µέχρι στις 07/06/2017και ώρα 10.30
π.µ.(Έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:
α. Προσωπικώς ή µε εκπρόσωπο τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την 7η/6/2017 από ώρα 10.15
π.µ. µέχρι 10.30 π.µ.(Λήξη υποβολής των προσφορών ).
β. Ταχυδροµικώς στην παρακάτω διεύθυνση µέχρι της προηγουµένης του διαγωνισµού ηµέρα
Τρίτη 06/06/2017 στο Κ.Κ.Π.Α.∆ήµου ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Υψηλάντου 3, 68300 ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ.
∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αναγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου γραµµένοι στο οικείο
Επιµελητήριο
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η
εγγύηση συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται.
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ -147/Α/8-8-16) <<∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων ,Προµηθειών και
Υπηρεσιών( προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>>.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Κ.Κ.Π.Α. ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες
(υπευθ. κα. Χασιώτη Β./ κα Β.Μηδιούρα) στα τηλ. : 2553024555 και
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου : www.didymoteicho.gr.
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Α. ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΜΗΝΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.999,74 ευρώ
Αριθµός Μελέτης 1 / 2017

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές η δηµόσια σύµβαση
προµηθειών

µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙ∆ΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, για το έτος 2017»

προϋπολογισµού : 34.999,74 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%), µε κριτήριο ανάθεσης της
σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, για το σύνολο
των ειδών,σε συνάρτηση µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 88
και 117 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τον

Κ.Α 15.6481.06 του σκέλους του προϋπολογισµού του

οικονοµικού έτους 2017 .
Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ.
1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου www.didymoteicho.gr
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 07/06/2017 ηµέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού στα
γραφεία του Κ.Κ.Π.Α. ∆ιδ/χου µε καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10.30 π.µ.
Η εν λόγω δηµόσια σύµβαση προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόµενοι θα
πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της σύµβασης.

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε προσκόµιση σφραγισµένων προσφορών µε συµπλήρωση
του εντύπου προσφοράς της υπηρεσίας ή έντυπο προσφοράς του προµηθευτή µε την ίδια δοµή µε το
έντυπο της υπηρεσίας και µετά από αξιολόγηση.
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε τον φάκελο της προσφοράς που θα προσκοµίσουν στον διαγωνισµό
θα πρέπει να προσκοµίσουν και δείγµατα για όλα τα είδη που αναφέρονται στη µελέτη.
Αναθέτουσα αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
∆ιεύθυνση: Υψηλάντου 3 ∆ιδυµότειχο Τ.Κ. 68300 ∆ιδυµότειχο.
Τηλέφωνο: 2553024555
Fax: 2553022030
Email: kefodid@yahoo.gr

Άρθρο 1
Ισχύουσες διατάξεις
Η προετοιµασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης προµηθειών
διέπεται από τις διατάξεις:

•

Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

•

Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης».

•

Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».

•

Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»
και άλλες διατάξεις».

•

Τις διατάξεις του Π.∆ 80/2016
Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Τις µε αριθµό 24/2017 απόφασης τoυ ∆.Σ. Κ.Κ.Π.Α. ∆ήµου ∆ιδ/χου περί έγκρισης µελέτης, αιτήµατος

και διάθεσης- ψήφισης

πίστωσης

,της µε αριθµό 30/2017 απόφαση του ∆.Σ. Κ.Κ.Π.Α. περί

έγκρισης διενέργειας της προµήθειας , των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης.
Της µε αριθµό 42/2017 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης.
Άρθρο 2
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας κι Αλληλεγγύης
∆ήµου ∆ιδυµοτείχου , Υψηλάντου 3 ,1ος όροφος ,στις 07/06/2017 ηµέρα Τετάρτη και η παραλαβή των
προσφορών θα αρχίσει στις 10.15 π.µ. και θα λήξει στις 10.30 π.µ.
2.Κατά το ανωτέρω διάστηµα οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού ,η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται

να σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον τρόπο στο Κ.Κ.Π.Α. ∆ήµου ∆ιδ/χου, µέχρι και την προηγούµενη
εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού και ώρα 14.00 µ.µ. στην ∆ιεύθυνση Υψηλάντου 3,
Γραφείο Πρωτοκόλλου,1ος όροφος Τ.Κ. 68300.
3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καµία
προσφορά.
Άρθρο 3
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων
διακήρυξης
1. Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν να
λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική µορφή, από την ιστοσελίδα του
∆ήµου ∆ιδυµοτείχου , στον δικτυακό τόπο: http://www.didymoteicho.gr.
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό στην
ταχυδροµική διεύθυνση: Υψηλάντου 3 ,Τ.Κ.68300

, 1ος όροφος , τηλέφωνο: 2553024555 , Fax:

2553022030, τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης.

Άρθρο 4
∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό
Για την παρούσα προµήθεια γίνονται δεκτοί στον διαγωνισµό οι παρακάτω οικονοµικοί φορείς:
α)Έλληνες Πολίτες ή αλλοδαποί
β) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
γ)Συνεταιρισµοί
δ) Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση
εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Άρθρο 5
Στοιχεία του διαγωνισµού
Τα στοιχεία της σύµβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν ,είναι:

-Σύµβαση
- Η διακήρυξη
-Τεχνική Εκθεση
-Τεχνικές προδιαγραφές
-Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
-Η συγγραφή υποχρεώσεων
-Εντυπο προσφοράς
Άρθρο 6
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

1. Τα απαιτούµενα, σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για
τη συµµετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονοµικές προσφορές συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα.
2. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984.
3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια µε πλήρη τεχνικά στοιχεία των
προσφερόµενων), µπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη µορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύεται
οπωσδήποτε

από

επίσηµη

µετάφραση

στην

ελληνική

γλώσσα.

Ως

επίσηµες

µεταφράσεις

χαρακτηρίζονται οι µεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές
που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτηµένα προς τούτο πρόσωπα.
Άρθρο 7
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον συνοπτικό διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά
τους, επί ποινή αποκλεισµού και τα εξής δικαιολογητικά:
1.Συµπληρωµένο το επισυναπτόµενο της παρούσης διακήρυξης έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης (ΤΕΥ∆),άρθρο 79 παρ.4 Ν. 4412/2016(Α147). Σε αυτό :
I) θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίον συµµετέχει (αριθµός διακήρυξης
,αντικείµενο-είδος διαγωνισµού).
ΙΙ) θα δηλώνεται ότι:
α) δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της παρ.1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α/147/8-8-2016)
β) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις ,σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής
νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος.
γ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής ),σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της ελληνικής νοµοθεσίας όσο και της
νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του και θα αναγράφει αναλυτικά τους ασφαλιστικούς φορείς στους
οποίους είναι υποχρεωµένος για καταβολή εισφορών.
δ)είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο για την άσκηση του επαγγέλµατος που σχετίζεται
µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού.
ε) δεν έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την υπηρεσία,
στ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας.
η) δεν τελεί σε καµία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 που
αποκλείουν τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου στην οποία θα δηλώνονται
τα ακόλουθα :
α) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης ,της
αριθµ. 1/2017 µελέτης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων

β) θα δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης(ΟΤΑ)
3.

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
i

Για τα φυσικά πρόσωπα,φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή ισοδύναµου εγγράφου

ii.Για Ανώνυµη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης,
τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση
µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας.
iii.Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
iiii.Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο
αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
Oι ενώσεις ,τα νοµιµοποιηµένα έγγραφα των φορέων που την αποτελούν.
4. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους:
Τα φυσικά πρόσωπα ,καταθέτουν την προσφορά αυτοπροσώπως ή µε τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπό τους Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή µε έγγραφη
εξουσιοδότηση,θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου,από οποιαδήποτε
αρµόδια αρχή
Στην περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε. & Ε.Π.Ε. εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής ενώ στην περίπτωση Α.Ε. η

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης γίνεται µε την

απόφαση του ∆Σ . Σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (ΑΕ) απόσπασµα πρακτικού περί έγκρισης
συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης σε µέλος του ∆.Σ ή σε τρίτο
πρόσωπο. Στην περίπτωση ένωσης ,δήλωση ή ιδιωτικό συµφωνητικό στο οποίο θα προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους-φορέα (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής
αµοιβής µεταξύ τους) καθώς και ο εκπρόσωπος -συντονιστή της.

5. Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση. Η
Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά,
όµως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύµβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νοµική
µορφή. Επίσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται
χωριστά για κάθε µέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύµβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο,
µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της
Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της, η
Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της. Η
δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη εξετάζεται από το ∆ήµο
∆ιδυµοτείχου, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο ∆ήµος ∆ιδυµοτείχου αποφασίσει ότι τα
εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να
ορίσουν αντικαταστάτη, µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του

διαγωνισµού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου.
6. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της
υπογραφής τους, η οποία όµως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών
ηµερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί
ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία
(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραµµένες από µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωµα υπογραφής και
εκπροσώπησης, εποµένως θα ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

Άρθρο 8
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η
εγγύηση συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της
σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.

β)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

γ)

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών
υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση,
κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.

δ)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη
- µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε

γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια
ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
ε)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου

εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διηζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Κ.Κ.Π.Α. και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο
της σχετικής σύµβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να
αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής, µε τις εξής διαφοροποιήσεις:

∆εν απαιτείται αναφορά στον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία
διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος
από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο ∆ήµος
υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) µήνες.
στ)

Οι υπηρεσίες του Κ.Κ.Π.Α. ∆ιδ/χου επικοινωνούν µε τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειµένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.
Άρθρο 9
Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών
1. Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας

προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της
σύµβασης.
2. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν και
να υποβάλουν εγγράφως προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την

παρούσα διακήρυξη, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε
σφραγισµένο φάκελο.
3. Στον κυρίως σφραγισµένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία
γράµµατα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας.
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η διεύθυνση, ο αριθµός
τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).

Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων
των µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
4. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω κυρίως φακέλου ορίζονται ως εξής:
α) Ένας (1) χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής β) Ένας (1) χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
και
γ) Ένας (1) χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
5. Στον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, τα κατά
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα:
Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά
συµµετοχής).
6. Στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνονται τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς και
δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Ενδεχόµενη εµφάνιση
οικονοµικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται
ξεχωριστά για κάθε µέλος της.
7. Στον φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά
του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα
απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς, µε ποινή αποκλεισµού σε
αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυσσοµένων ειδών της
δαπάνης. Ο συνολικός προϋπολογισµός προσφοράς , συµπληρώνεται ολογράφως των ειδών.
8. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν τις ενδεχόµενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται
χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
9. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ηµεροµηνία,
αποσφραγίζονται όλες µαζί µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών.
10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από

τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού και µε τον τρόπο που
υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω,
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά
τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους
(δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική ή οικονοµική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η
διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών,
διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν
έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία.

Άρθρο 10
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον (4) µηνών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την
κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο
προσφέρων χάνει κάθε δικαίωµα για κατακύρωση.
Άρθρο 11
Εναλλακτικές προσφορές
∆εν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες
αναφέρονται σε µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας της κάθε οµάδας.
Άρθρο 12
Ενστάσεις
1.Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσµία άσκησής της είναι
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ∆.Σ. του Κ.Κ.Π.Α. ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου, η οποία αποφασίζει,
ύστερα από γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’
αριθ. 17/2017 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη του ∆.Σ. του Κ.Κ.Π.Α. του ∆ήµου, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύµβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί
ένσταση η οποία υποβάλλεται στο ∆.Σ. του Κ.Κ.Π.Α. του ∆ήµου ∆ιδ/χου,µέχρι πέντε (5) ηµέρες
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει το
∆.Σ. του Κ.Κ.Π.Α. του ∆ήµου, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%)

επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους
λόγους πριν την υπογραφή της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.

3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισµού , από τον ενιστάµενο σε αυτόν
κατά του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική µορφή στο
αρµόδιο όργανο του Κ.Κ.Π.Α. ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου.
4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρούνται ως µη
υποβληθείσες.

Άρθρο 13
Προσφερόµενη τιµή
1. Η οικονοµική προσφορά, δηλαδή η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ και θα αναφέρεται η
τιµή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθµητικά ανά είδος, καθώς και αριθµητικά και ολογράφως για το σύνολο
των ειδών της κάθε οµάδας ή υποοµάδας.
2. Η τιµή της προµήθειας δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση της
προµήθειας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που
δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής διαγωνισµού.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισµού, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Άρθρο 14
Αξιολόγηση προσφορών

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
Επιτροπής διαγωνισµού.
2. Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ορισµένη ηµεροµηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των
λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
3. Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις ΄΄∆ικαιολογητικά Συµµετοχής΄΄,΄΄Τεχνική Προσφορά
΄΄και ΄΄Οικονοµική Προσφορά''.

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται

από το αρµόδιο όργανο όλα τα

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ,ανά φύλλο. Ελέγχεται η
πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής ,σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη
διακήρυξη.
Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές ,καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό ,το οποίο υπογράφεται από τα µέλη
της Επιτροπής.
Στη συνέχεια , η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σύµφωνα µε τους
όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή και βαθµολόγηση των τεχνικών
προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης.Το εν λόγω πρακτικό υπογράφεται από τα µέλη της
Επιτροπής.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι
σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται,εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης
της προσφορά ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ΄ αυτής ή έχει
υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο..Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό.
4. Το αποτέλεσµα των ανωτέρω σταδίων, που µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση,
επικυρώνονται µε απόφαση του ∆.Σ., η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127 του
Ν. 4412/2016.
Άρθρο 15
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός
δέκα (10)ηµερών , τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 7 της παρούσας,

ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

•

Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ,δωροδοκία, απάτη,τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ,παιδική εργασία και άλλες µορφές
εµπορίας ανθρώπων.

•

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο
για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό.

•

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

•

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο
για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από
τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να
προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά
είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

•

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα), το οποίο
χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.
3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά,
εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη τροποποίηση:
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), από τα
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές
προσωπικό
Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές
προσωπικό.

Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές
προσωπικό.
Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. ∆εν θα προσκοµίσουν αντίστοιχα
πιστοποιητικά για τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους.
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισµένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε),
στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση
νοµικού προσώπου στους νόµιµους εκπροσώπους του.

4. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εµπρόθεσµα στην Επιτροπή διαγωνισµού.
5. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
µαταιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο ∆.Σ. του Κ.Κ.Π.Α. για τη λήψη
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της
διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Το αποτέλεσµα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την κατακυρωτική απόφαση.
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.

8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το ∆.Σ. του Κ.Κ.Π.Α. του ∆ήµου ∆ιδ/χου
και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έλεγχο
νοµιµότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισµού µπορεί να ληφθεί και µετά την πάροδο
ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης.

Άρθρο 16
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της προς το ∆.Σ.
του Κ.Κ.Π.Α. ∆ιδ/χου που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει:
α) Την κατακύρωση της σύµβασης (άρθρο 104 του Ν. 4412/16)
β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών.

Άρθρο 17
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης
1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η υπηρεσία του
Κ.Κ.Π.Α. ∆ιδ/χου δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.
2. Το Κ.Κ.Π.Α. ∆ιδυµοτείχου προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
3. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας

από τους προσφέροντες δεν προσέλθει

για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.

Άρθρο 18
Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
1. Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 3112-2017.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις προµήθειες του µέσα στα χρονικά όρια και µε τον
τρόπο που ορίζει η σύµβαση.

3. Η παραλαβή των προµηθειών , η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της
επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 208-221 του Ν.
4412/2016.
4. Η παραλαβή των παρεχόµενων προµηθειών

γίνεται από επιτροπή παραλαβής που

συγκροτείται, µε απόφαση του ∆.Σ. του Κ.Κ.Π.Α. του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου. Κατά τη διαδικασία
παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση και µπορεί να
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

5. Η παράδοση των ειδών θα γίνει τµηµατικά κατόπιν έγγραφης εντολής του υπευθύνου του
Κ.Κ.Π.Α. σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη εντολή. Τα υλικά θα παραδοθούν µε
φροντίδα ,παρουσία και έξοδα του προµηθευτή .
6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια και την
Επιτροπή Παραλαβής ,για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά ,τουλάχιστον πέντε
(5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Η παράδοση των υλικών θα πραγµατοποιηθεί τµηµατικά σε συνεργασία πάντα µε την υπηρεσία.
Οι κυρώσεις που ισχύουν για τυχόν εκπρόθεσµη παράδοση της προµήθειας είναι αυτές που
ορίζονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 19
Ποινικές ρήτρες
1. Αν οι προµήθειες παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της
σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, µπορεί να επιβάλλονται
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι ποινικές
ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών - ενδιαµέσων
προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α. των προµηθειών που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της
συµβατικής αξίας των προµηθειών που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και µπορούν να ανακαλούνται µε
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αν οι προµήθειες που αφορούν στις ως άνω
τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις
αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συµψηφίζεται µε την αµοιβή του αναδόχου. Η
επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

3. Περαιτέρω ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 9 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Άρθρο 20
Τρόπος Πληρωµής
1. Η πληρωµή της αξίας των προµηθειών της παρούσας θα γίνεται τµηµατικά, για όλη τη
διάρκεια της σύµβασης (από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2017)
2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννοµα και σύµφωνα µε τη σύµβαση, τις υποχρεώσεις
του, εκδίδει τιµολόγιο , για τις προµήθειες που έχει παραδώσει και παραλάβει η αρµόδια επιτροπής
παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής .
3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία.
Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Άρθρο 21
Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης - Κρατήσεις
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
στα γραφεία της υπηρεσίας Κ.Κ.Π.Α. ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου : www.didymoteicho.gr.
2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «διαύγεια», να καταχωρηθεί η
παρούσα διακήρυξη στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων
του Κ.Κ.Π.Α. και δηµαρχιακού καταστήµατος.
3. Όλα τα έγγραφα της σύµβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
http://www.didymoteicho.gr

4.Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία τοπική εφηµερίδα
4. Τον ανάδοχο της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου,
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται
από τον πρώτο λογαριασµό του.
5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016,

και του Ν.

3463/2006.
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθµ. 30/2017 απόφαση του ∆.Σ. Κ.Κ.Π.Α. ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Α.

ΜΗΝΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διδυμότειχο 20-3-2017
«Προµήθεια ειδών συσκευασίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚ.∆/ΣΗ. Α.Μ.Θ.
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
K.K.Π.Α. ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Αρ. Μελέτης

1/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Κέντρο Κοιν.Προστασίας κι Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδ/χου προτίθεται να προβεί στην
προµήθεια ειδών συσκευασίας συσσιτίου για την µονάδα σίτισης Ηλικιωµένων της υπηρεσίας.

Α.Είδος
-τάπερ πλαστικό μίας χρήσης [1280 γρ] σε 50άδα
-καπάκια πλαστικά μίας χρήσης [1280 γρ] σε 50άδα
-τάπερ [320 γρ] πλαστικά μίας χρήσης σε 60 άδα
-καπάκια [320 γρ] πλαστικά μίας χρήσης σε 60άδα
-σακούλες πλαστικές 50 χ 35 εκ.

Η συνολική δαπάνη της προµήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 34.999,74 € µε το Φ.Π.Α.

∆ιδυµότειχο 20/03/2017
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η Συντάξασα

ΜΗ∆ΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διδυμότειχο 20/03/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚ.∆/ΣΗ. Α.Μ.Θ.
∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Κ.Κ.Π.Α. ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆/ΧΟΥ
«Προμήθεια ειδών συσκευασίας συσσιτίου»
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το Κέντρο Κοιν.Προστασίας κι Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδ/χου προτίθεται να προβεί στην
προµήθεια ειδών συσκευασίας συσσιτίου για την µονάδα σίτισης Ηλικιωµένων της υπηρεσίας.
Αναλυτικότερα , τα είδη

συσκευασίας πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις όπως:
Να στοχεύουν στην αποµόνωση των τροφίµων από τις περιβαντολλογικές επιδράσεις, όπως
υγρασία, οξυγόνο, οσµές που µπορεί να προσροφήσει από το περιβάλλοντα χώρο
προερχόµενες από άλλα τρόφιµα ή υλικά που αποθηκεύονται ή µεταφέρονται µαζί,
προσροφήσει διαφόρων αέριων ρυπαντών από τον περιβάλλοντα ατµοσφαιρικό αέρα, επαφή
µε έντοµα, επαφή µε τα χέρια.
Να αποµονώνουν τα τρόφιµα από βακτήρια(µικροοργανισµούς).
Να διασφαλίζουν, ότι δεν έχει γίνει καµιά επέµβαση στο προϊόν από την συσκευασία του
µέχρι την κατανάλωση του.
Κάθε κενή πλαστική συσκευασία που προορίζεται για χρήση αποθήκευσης, µεταφοράς
τροφίµων, πρέπει να φέρει τυπωµένο σε κάποια θέση που δεν είναι αυστηρά
προσδιορισµένη το ειδικό σύµβολο που δηλώνει τον τύπο του πλαστικού από το οποίο είναι
φτιαγµένο.
Το σύµβολο αυτό αποτελείται από τρία βέλη που σχηµατίζουν ένα τρίγωνο το οποίο στο
κέντρο έχει έναν κωδικό αριθµό που συχνά συνοδεύεται από τα λατινικά αρχικά γράµµατα
της χηµικής ουσίας που είναι κατασκευασµένο ή να αναγράφει κατάλληλο σε επαφή µε τα
τρόφιµα ή να φέρει το ειδικό σύµβολο « µαχαίρι – πιρούνι » και στην συσκευασία πώλησης
του να αναγράφεται η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ή άλλα στοιχεία βάσει των οποίων προσφέρεται
για την συγκεκριµένη χρήση.
• Οι κωδικοί 2,3,4, θεωρούνται οι πιο ασφαλείς.
• Ο κωδικός 1 κατηγορείται για πιθανές ορµονικές διαταραχές.
• Ο κωδικός 3 ενοχοποιείται για καρκινογενέσεις και καρδιακά..
• Ο κωδικός 6 ύποπτος για καρκινογενέσεις
• Ο κωδικός7 θεωρείται η πλέον επικίνδυνη κατηγορία και απαγορεύεται η
οποιαδήποτε χρήση µε τα τρόφιµα.
Κάθε πλαστική συσκευασία µίας χρήσης (τάπερ –καπάκια και σακούλες) να είναι µεγάλης αντοχής,
να µην αλλοιώνονται εύκολα , οι σακούλες ,να έχουν ελαστικότητα ώστε να µην σχίζονται εύκολα.
Διδυμότειχο 20/03/2017
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΗ∆ΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚ.∆/ΣΗ. Α.Μ.Θ.
∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Κ.Κ.Π.Α. ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆/ΧΟΥ

∆ιδυµότειχο 23/03/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Κ.Κ.Π.Α. ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου πρόκειται να προµηθευτεί είδη συσκευασίας συσσιτίου για τη σίτιση των
Ηλικιωµένων του Κ.Κ.Π.Α.
Συγκεκριµένα πρόκειται να γίνει προµήθεια ειδών συσκευασίας συσσιτίου. .
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
1
2
3
4
5

ΤΕΜΑΧΙΑ

Τάπερ
(1280γρ)
Καπάκια
(1280γρ)
Τάπερ
(320γρ)
Καπάκια (320γρ)
Σακούλες 50x35

ΚΙΛΑ

3.000(50αδες)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ δαπάνη
ΤΙΜΗ
4,70
14.100

3.000(50αδες)

2,50

7,500

2,20
2,00
3,00

325,60
300,00
6.000

148(60αδες)
150(60αδες)
κιλά
2.000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ. 28225,60
Φ.Π.Α 24% 6774,14
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.ΠΑ. 34.999,74

.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

∆ιδυµότειχο 23/03/2017
Η Συντάξασα

ΜΗ∆ΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Α.Μ.Θ.
Κ.Κ.Π.Α. ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆/ΧΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

Aριθ. Μελέτης:1/2017

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Συγγραφής
Η συγγραφή αυτή αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ για το έτος
2017

.

ΑΡΘΡΟ 2ο
∆ιατάξεις που ισχύουν
1.Της παρούσης ∆ιακήρυξης
2.Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
3.Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4.Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
5Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
6.Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016
7.Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8.Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ΑΡΘΡΟ 3ο
Εγκύκλοι –-Προδιαγραφές Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Προµηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες
των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς
το είδος της εκτελούµενης προµήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών,

Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά Στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :
-Σύµβαση
- Η διακήρυξη
-Τεχνική Εκθεση
-Τεχνικές προδιαγραφές
-Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
-Η συγγραφή υποχρεώσεων
-Εντυπο προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 5ο
Σύµβαση προθεσµία
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31-12-2017 Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδίδει τα υπό προµήθεια είδη, που θα ζητηθούν από
τον υπεύθυνο του Κ.Κ.Π.Α. ∆ήµου ∆ιδ/χου µετά από τις ανάγκες που θα προκύπτουν, το
πολύ σε πέντε (-5-) ηµέρες , κατόπιν παραγγελίας του αρµόδιου τµήµατος και στον τόπο
που θα του υποδείξουν. Το Κ.Κ.Π.Α. ∆ιδ/χου δεν είναι υποχρεωµένο να απορροφήσει το
σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Κρατήσεις
Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµους φόρους,
τέλη και κρατήσεις (πλην ΦΠΑ) που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%της
συνολικής συµβατικής αξίας ,χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύµβασης. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά 2 µήνες
του συµβατικού χρόνου παράδοσης της προµήθειας. Η εγγυητική επιστρέφεται µετά την
οριστική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους

ΑΡΘΡΟ 8ο
Πληρωµές
Η πληρωµή του Αναδόχου γίνεται µε την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από
τον Ο.Τ.Α. ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής της προµήθειας από την
αρµόδια επιτροπή παραλαβής του Κ.Κ.Π.Α. ∆ήµου ∆ιδ/χου

ΑΡΘΡΟ 9ο
Λοιπές διατάξεις

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4412/2016
∆ιδυµότειχο 23/03/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ιδυµότειχο 23/03/2017
Η Προϊσταµένη
∆ιοικητικού-Οικονοµικού

Η Συντάξασα
Μηδιούρα Βασιλική

Χασιώτη Βασιλική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Κ.Κ.Π.Α. ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆/ΧΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.999,74

Αριθµός Μελέτης 1 / 2017
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ >>
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. ………..……….……………….,
έδρα ……………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………..,
email: ……………………………..

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΕΜΑΧΙ
Α

Τάπερ [1280 γρ]

3.000
[50άδες]
3.000
[50 άδες]
148
[60 άδες]
150
[60άδες]

Καπάκια [1280 γρ]
Τάπερ [320 γρ]
Καπάκια [320 γρ]
Σακούλες 50 χ 35

ΚΙΛΑ

Τ/Μ

2.000
ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

∆ΑΠΑΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ειδών συσκευασίας . Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ 7 του Ν 4412/2016 :
Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης
της σύµβασης κατά το άρθρο 61>>.
Η προµήθεια ειδών συσκευασίας θα καλύψει τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆.
Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 28.225.60 € ,συν Φ.Π.Α. 24%,
δηλαδή συνολικά στο ποσό των 34.999,74 € ,η οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από τον
τακτικό προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆.
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά οπό πρόχειρο
διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές .
Τα είδη συσκευασίας πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις όπως:
Να στοχεύουν στην αποµόνωση των τροφίµων από τις περιβαντολλογικές επιδράσεις, όπως
υγρασία, οξυγόνο, οσµές που µπορεί να προσροφήσει από το περιβάλλοντα χώρο
προερχόµενες από άλλα τρόφιµα ή υλικά που αποθηκεύονται ή µεταφέρονται µαζί,
προσροφήσει διαφόρων αέριων ρυπαντών από τον περιβάλλοντα ατµοσφαιρικό αέρα, επαφή
µε έντοµα, επαφή µε τα χέρια.
Να αποµονώνουν τα τρόφιµα από βακτήρια(µικροοργανισµούς).
Να διασφαλίζουν, ότι δεν έχει γίνει καµιά επέµβαση στο προϊόν από την συσκευασία τού
µέχρι την κατανάλωση του.
Κάθε κενή πλαστική συσκευασία που προορίζεται για χρήση αποθήκευσης, µεταφοράς
τροφίµων, πρέπει να φέρει τυπωµένο σε κάποια θέση που δεν είναι αυστηρά
προσδιορισµένη το ειδικό σύµβολο που δηλώνει τον τύπο του πλαστικού από το οποίο είναι
φτιαγµένο.
Το σύµβολο αυτό αποτελείται από τρία βέλη που σχηµατίζουν ένα τρίγωνο το οποίο στο
κέντρο έχει έναν κωδικό αριθµό που συχνά συνοδεύεται από τα λατινικά αρχικά γράµµατα
της χηµικής ουσίας που είναι κατασκευασµένο ή να αναγράφει κατάλληλο σε επαφή µε τα
τρόφιµα ή να φέρει το ειδικό σύµβολο « µαχαίρι – πιρούνι » και στην συσκευασία πώλησης
του να αναγράφεται η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ή άλλα στοιχεία βάσει των οποίων προσφέρεται
για την συγκεκριµένη χρήση.
• Οι κωδικοί 2,3,4, θεωρούνται οι πιο ασφαλείς.
• Ο κωδικός 1 κατηγορείται για πιθανές ορµονικές διαταραχές.
• Ο κωδικός 3 ενοχοποιείται για καρκινογενέσεις και καρδιακά..
• Ο κωδικός 6 ύποπτος για καρκινογενέσεις
• Ο κωδικός7 θεωρείται η πλέον επικίνδυνη κατηγορία και απαγορεύεται η
οποιαδήποτε χρήση µε τα τρόφιµα.
Κάθε πλαστική συσκευασία µίας χρήσης (τάπερ –καπάκια και σακούλες) να είναι µεγάλης
αντοχής, να µην αλλοιώνονται εύκολα , οι σακούλες ,να έχουν ελαστικότητα ώστε να µην σχίζονται
εύκολα.
Οι προµηθευτές να προσκοµίσουν δείγµα από τα προϊόντα τους.
Η ανάθεση θα γίνει σε προµηθευτή που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή και θα πληρεί τις
παραπάνω προϋποθέσεις.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μηδιούρα Βασιλική

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ

Χασιώτη Βασιλική

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονοµασία: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙ ΑΛΛΗΛΥΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆/ΧΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 53289
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3 68300 ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΧΑΣΙΩΤΗ Β. – ΜΗ∆ΙΟΥΡΑ Β.
- Τηλέφωνο: 2553024555
- Ηλ. ταχυδροµείο: kefodid@yahoo.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.didymoteicho.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ CPV :19520000-7
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [17PROC006224829]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες :ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή
µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο
προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται,
στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους,
συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και σε
κάθε περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το
µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής
ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή
∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύµβασης:

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία [] Ναι [] Όχι
σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε
άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους
οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα
α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
β) [……]
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας
γ) [……]
ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των
[ ]
τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας
επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία [……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
viii
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ·
ix,x
• δωροδοκία ·
xi
• απάτη ·
• τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxii·
• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίαςxiii·
xiv
• παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων .
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
[] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που
εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
xvii
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
α) Ηµεροµηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµείο-(-α): [ ],
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγος(-οι):[ ]
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
β) [……]
]·
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
καταδικαστική απόφαση:
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
[……]
xx
λήφθηκαν :

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν
ναι,
να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
αναφερθούν
λεπτοµερείς
ασφάλισης που οφείλει
λεπτοµερείς
πληροφορίες
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
πληροφορίες
[……]
των δεδουλευµένων τόκων ή των
[……]
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxiii
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων
ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
-[.......................]
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
-[.......................]
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
[.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας

[] Ναι [] Όχι

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

[…...........]

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxviii,

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλειαxxx κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες
παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση;

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

Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος
στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
έτος: [……] κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον
εργασιών:[……][…]νόµισµα
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται έτος: [……] κύκλος
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
εργασιών:[……][…]νόµισµα
ή στα έγγραφα της σύµβασης :
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης είναι ο εξής xxxii:
[……],[……][…]νόµισµα
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα στον
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται
από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για
τον αριθµό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξήςxxxiii:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
αναλογίεςxxxiv που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]

(προσδιορισµός της απαιτούµενης
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yxxxv -και
η αντίστοιχη αξία)

έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει
ότι:[……][…]νόµισµα
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

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

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxvi, ο οικονοµικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους
που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxvii, ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή
ιδιωτικούςxxxviii:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxxix, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να

Απάντηση:
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

ηµεροµηνίες

παραλήπτες

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxl όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για
την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίαςxli το ακόλουθο τµήµα (δηλ.
ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
[……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν
να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες
µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να
προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά [] Ναι [] Όχιxliii
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
διατίθενται ηλεκτρονικάxlii, αναφέρετε για
εγγράφων): [……][……][……]xliv
το καθένα:

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlvi.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για
τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή
στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

......................................................................................................................................................

i

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

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των
µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
ατόµων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.

vii

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix

Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η
κείµενη νοµοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xx

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

Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
xxiii
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxviii
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxxi

Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη
οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.
xxxii

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiii

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.

xxxiv
xxxv

Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvi

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxvii

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xxxviii

Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxix

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του
οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.

xl

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από
αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xli

Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό
µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα
πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xlii

∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xliii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xliv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlv

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlvi

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

