ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΓΙΔΤΘ/ΝΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΑΙΑ
ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 73/2020

ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΧΝ
ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ (ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ)

ΜΔΛΔΣΗ
ΓΙΑ ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ (ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ)
ΠΙΣΩΗ: 34.398,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 17%
Κ.Α. 15.6471.0002 κε ηίηιν «Γαπάλεο θαιιηηερληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ»
CPV: 71356300-1 Σερληθή Τπνζηήξημε
ΤΝΗΜΜΔΝΑ
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ
3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
4. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΧΝ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ (ΣΔΥΝΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ)
ΓΙΔΤΘ/ΝΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΑΙΑ
ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 73/2020
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η παξνχζα κειέηε πξνβιέπεη ηε δαπάλε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
εθδειψζεσλ ενξηαζκνχ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.
Αλαιπηηθφηεξα νη ειάρηζηεο πξνηεηλφκελεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα
πιεξνχληαη έρνπλ σο εμήο:
ΟΜΑΓΑ 1η : ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ –ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ –ΟΙΚΙΚΧΝ ΚΛΠ )
Α/Α
1

2
3
4
5
6

7
8

9

10

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ
Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ζηελ πιαηεία ηνπ ΓΘΜ-χςνπο 10,5
κέηξσλ. Σν δέληξν είλαη παλνκνηφηππν θπζηθνχ έιαηνπ κε δηάκεηξν βάζεο 5,5
κέηξσλ. Η θσηαγψγεζε ηνπ ζα γίλεη κε 13000 θσηάθηα LED ζε ζεξκφ ιεπθφ (2900
kelvin) ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ κε πξφγξακκα θσηηζκνχ ειεγρφκελν απφ θνλζφια.
Ο ζηνιηζκφο ζα γίλεη κε 700 κπάιεο δηακέηξνπ 10 - 15 cm
Σνπνζέηεζε θάηλεο κε μχιηλν ζπηηάθη δηαζηάζεσλ 2,5 X 2,5 κέηξσλ, κε 8 θηγνχξεο
θσηηδφκελεο 3D
Ηιεθηξνδφηεζε απφ ην ΓΘΜ ηνπ ρψξνπ (Άγηνο Βαζίιεο - Ξσηηθά).
Δπηζθεπή - ηνπνζέηεζε & ειεθηξνδφηεζε "Διθήζξνπ κε ηνλ Άε Βαζίιε, θσηηδφκελε
κπάια 2,5 κέηξσλ & θσηηδφκελν ζθάθνο(Οη πξναλαθεξφκελεο θηγνχξεο είλαη ηνπ
Γήκνπ)
Σνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθνχ ζηξνπκθνρσξηνχ κε θάιπςε επηθάλεηαο 20 η.κ. Θα
πεξηιακβάλεη 10 θηγνχξεο καληηαξηψλ 1 κέηξνπ - πιαζηηθνχο λάλνπο 70 cm.
Σνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθήο πχιεο εηζφδνπ. O δηάδξνκνο πνπ ζα θαιπθζεί έρεη κήθνο
14 κέηξα ην δε χςνο ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη 2,5 έσο 3 κέηξα. Ο θσηηζκφο ζα γίλεη
κε 4000 Led θσηάθηα (ιεληνθνπξηίλα) ειεγρφκελα απφ πξφγξακκα θσηηζκνχ ε δε
θαηαζθεπή ζα είλαη επελδεδπκέλε κε Υξηζηνπγελληάηηθεο γηξιάληεο ζε θφθθηλν θαη
αζεκί ρξψκα .
Πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο δίπια απφ ην ΓΘΜ. Η πεξίθξαμε ζα γίλεη κε
πηπζζφκελα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα χςνπο 120 cm ην δε ζπλνιηθφ κήθνο ηεο
πεξίθξαμεο είλαη 200 κέηξα
Σνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθνχ γηγαλην-αζηέξη χςνπο 2,5 κέηξσλ θσηηδφκελν ζε 3D H
3D δηάζηαζε ζα είλαη 20 x 50 cm (Πξφζσπν x βάζνο). Η θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα
έρεη εηδηθή βάζε ζηεξέσζεο κε βάξνο θαη αληηζηήξημε κε ζπξκαηφζρνηλα απφ ην
επάλσ κέξνο.
Σαρπδξνκείν ηνπ Άε Βαζίιε κε παηδαγσγφ .Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ηνπνζεηεζεί
μχιηλν ζπηηάθη δηαζηάζεσλ 5 x 5 κέηξσλ χςνπο 2,5 κέηξσλ. Θα ππάξρεη ζέξκαλζε 2
γξαθεία κε αληίζηνηρα θαζίζκαηα, Υξηζηνπγελληάηηθε δηαθφζκεζα, άπιεηνο
θσηηζκφο. Γξαθηθή χιε: Έληππα πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ ηα παηδηά - ζηπιφ - θάθεια
θαη γξακκαηνθηβψηην. Η παηδαγσγφο ζα βνεζάεη θαη ζα θαηεπζχλεη ηα παηδηά γηα λα
γξάςνπλ ηα γξάκκαηα. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ πιηθά γηα Face painting
Γηαθφζκεζε 10-12 δέληξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πιαηεία ηνπ ΓΘΜ. Η δηαθφζκεζε
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ζα γίλεη κε 40 ζεηξέο ησλ 20 κέηξσλ Υξηζηνπγελληάηηθα θσηάθηα Led ζε δεζηφ
ιεπθφ (2900 kelvin)
24σξε ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ρψξνπ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κε
ειεθηξνιφγν.

ΟΜΑΓΑ 2: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΛΧΜΑΡΙΟΤ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ –
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ –ΟΙΚΙΚΧΝ ΚΛΠ )
Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ
1
Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ζηελ πξνθπκαία Πισκαξίνπ - χςνπο 5,5
κέηξσλ. Σν δέληξν είλαη παλνκνηφηππν θπζηθνχ έιαηνπ κε δηάκεηξν βάζεο 2,5
κέηξσλ. Η θσηαγψγεζε ηνπ ζα γίλεη κε 6000 θσηάθηα LED ζε ζεξκφ ιεπθφ (2900
kelvin) ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ κε πξφγξακκα θσηηζκνχ ειεγρφκελν απφ θνλζφια.
Ο ζηνιηζκφο ζα γίλεη κε 400 κπάιεο δηακέηξνπ 10 - 15 cm
2
Σερληθή ππνζηήξημε ηνπ ρψξνπ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κε
ειεθηξνιφγν.
ΟΜΑΓΑ 3: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΔΡΑ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ –
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ)
Α/Α
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ
1
Δπηζθεπή θαη ηνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ζηνλ Παππάδν Γέξαο ζηελ
πιαηεία "Παηξηθνχ" ή ζηνλ Γεκνηηθφ θήπν.
2
Σερληθή ππνζηήξημε ηνπ ρψξνπ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κε
ειεθηξνιφγν.
- Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ην θαηάιιειν ηερληθφ πξνζσπηθφ
ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε ηεο ζσζηήο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ.
- Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο Σερληθψλ θαη εξγαηψλ πνπ
ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο.
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. ην Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» θαη ηδίσο ησλ
άξζξσλ 116 θαη 117
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α/8-6-2006) Κχξσζε ηνπ
Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
3. ην Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
4. ην Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»
5. ηηο ηξνπνπνηεηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ.
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ πξφρεηξν δηαγσληζκφ.
Σν ηειηθφ χςνο ηεο δαπάλεο ζα εμαξηεζεί απφ ηηο αλάγθεο ηεο Γηεπζχλζεσο
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο -Πνιηηηζκνχ –Παηδείαο (Σκήκα Πνιηηηζκνχ) ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη
ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ ζα μεπεξάζεη ην ποζό
ηων 34.398,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 17%.
Μπηηιήλε Οθηψβξηνο 2020
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο ΤΝΣΑΞΑ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ
ΣΗ Γ/ΝΗ
ΔΤΣΡΑΣΙΑ ΒΟΤΓΙΟΤΚΑ

ΔΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΧΝ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ (ΣΔΥΝΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ)
ΓΙΔΤΘ/ΝΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΓΔΙΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 73/2020
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΟΜΑΓΑ 1: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ –
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ –ΟΙΚΙΚΧΝ ΚΛΠ )
Α/Α
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΥΩΡΙ ΦΠΑ
1
Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ζηελ πιαηεία ηνπ ΓΘΜ9.000,00
χςνπο 10,5 κέηξσλ. Σν δέληξν είλαη παλνκνηφηππν θπζηθνχ έιαηνπ
κε δηάκεηξν βάζεο 5,5 κέηξσλ. Η θσηαγψγεζε ηνπ ζα γίλεη κε 13000
θσηάθηα LED ζε ζεξκφ ιεπθφ (2900 kelvin) ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ
κε πξφγξακκα θσηηζκνχ ειεγρφκελν απφ θνλζφια. Ο ζηνιηζκφο ζα
γίλεη κε 700 κπάιεο δηακέηξνπ 10 - 15 cm
2
Σνπνζέηεζε θάηλεο κε μχιηλν ζπηηάθη δηαζηάζεσλ 2,5 X 2,5 κέηξσλ,
800,00
κε 8 θηγνχξεο θσηηδφκελεο 3D
3
Ηιεθηξνδφηεζε απφ ην ΓΘΜ ηνπ ρψξνπ (Άγηνο Βαζίιεο - Ξσηηθά).
400,00
4
Δπηζθεπή - ηνπνζέηεζε & ειεθηξνδφηεζε "Διθήζξνπ κε ηνλ Άε
1.800,00
Βαζίιε, θσηηδφκελε κπάια 2,5 κέηξσλ & θσηηδφκελν ζθάθνο (Οη
πξναλαθεξφκελεο θηγνχξεο είλαη ηνπ Γήκνπ)
5
Σνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθνχ ζηξνπκθνρσξηνχ κε θάιπςε επηθάλεηαο
1.300,00
20 η.κ. Θα πεξηιακβάλεη 10 θηγνχξεο καληηαξηψλ 1 κέηξνπ πιαζηηθνχο λάλνπο 70 cm.
6
Σνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθήο πχιεο εηζφδνπ. O δηάδξνκνο πνπ ζα
2.700,00
θαιπθζεί έρεη κήθνο 14 κέηξα ην δε χςνο ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη
2,5 έσο 3 κέηξα. Ο θσηηζκφο ζα γίλεη κε 4000 Led θσηάθηα
(ιεληνθνπξηίλα) ειεγρφκελα απφ πξφγξακκα θσηηζκνχ ε δε
θαηαζθεπή ζα είλαη επελδεδπκέλε κε Υξηζηνπγελληάηηθεο γηξιάληεο ζε
θφθθηλν θαη αζεκί ρξψκα .
7
Πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο δίπια απφ ην ΓΘΜ. Η πεξίθξαμε
1.400,00
ζα γίλεη κε πηπζζφκελα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα χςνπο 120 cm ην δε
ζπλνιηθφ κήθνο ηεο πεξίθξαμεο είλαη 200 κέηξα
8
Σνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθνχ γηγαλην-αζηέξη χςνπο 2,5 κέηξσλ
1.500,00
θσηηδφκελν ζε 3D H 3D δηάζηαζε ζα είλαη 20 x 50 cm (Πξφζσπν x
βάζνο). Η θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα έρεη εηδηθή βάζε ζηεξέσζεο κε
βάξνο θαη αληηζηήξημε κε ζπξκαηφζρνηλα απφ ην επάλσ κέξνο.
9
Σαρπδξνκείν ηνπ Άε Βαζίιε κε παηδαγσγφ .Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα
1.500,00
ηνπνζεηεζεί μχιηλν ζπηηάθη δηαζηάζεσλ 5 x 5 κέηξσλ χςνπο 2,5
κέηξσλ. Θα ππάξρεη ζέξκαλζε 2 γξαθεία κε αληίζηνηρα θαζίζκαηα,
Υξηζηνπγελληάηηθε δηαθφζκεζα, άπιεηνο θσηηζκφο. Γξαθηθή χιε:
Έληππα πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ ηα παηδηά - ζηπιφ - θάθεια θαη
γξακκαηνθηβψηην. Η παηδαγσγφο ζα βνεζάεη θαη ζα θαηεπζχλεη ηα
παηδηά γηα λα γξάςνπλ ηα γξάκκαηα. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ πιηθά γηα
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Face painting
Γηαθφζκεζε 10-12 δέληξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πιαηεία ηνπ ΓΘΜ. Η
δηαθφζκεζε ζα γίλεη κε 40 ζεηξέο ησλ 20 κέηξσλ Υξηζηνπγελληάηηθα
θσηάθηα Led ζε δεζηφ ιεπθφ (2900 kelvin)
24σξε ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ρψξνπ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ειεθηξνιφγν.
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 17%
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ

1.200,00
4.000,00
25.600,00
4.352,00
29.952,00

ΟΜΑΓΑ 2: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΛΧΜΑΡΙΟΤ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ –
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ –ΟΙΚΙΚΧΝ ΚΛΠ )
Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΥΩΡΙ ΦΠΑ
1
Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ζηελ πξνθπκαία Πισκαξίνπ
2.100,00
- χςνπο 5,5 κέηξσλ. Σν δέληξν είλαη παλνκνηφηππν θπζηθνχ έιαηνπ κε
δηάκεηξν βάζεο 2,5 κέηξσλ. Η θσηαγψγεζε ηνπ ζα γίλεη κε 6000
θσηάθηα LED ζε ζεξκφ ιεπθφ (2900 kelvin) ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ
κε πξφγξακκα θσηηζκνχ ειεγρφκελν απφ θνλζφια. Ο ζηνιηζκφο ζα
γίλεη κε 400 κπάιεο δηακέηξνπ 10 - 15 cm
2
Σερληθή ππνζηήξημε ηνπ ρψξνπ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
350,00
κε ειεθηξνιφγν.
ΤΝΟΛΟ
2.450,00
ΦΠΑ 17%
416,50
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
2.866,50
ΟΜΑΓΑ 3: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΔΡΑ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ –
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ)
Α/Α
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΥΩΡΙ ΦΠΑ
1
Δπηζθεπή θαη ηνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ζηνλ
1.000,00
Παππάδν Γέξαο ζηελ πιαηεία "Παηξηθνχ" ή ζηνλ Γεκνηηθφ θήπν.
2
Σερληθή ππνζηήξημε ηνπ ρψξνπ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο
350,00
ηνπ κε ειεθηξνιφγν.
ΤΝΟΛΟ
1.350,00
ΦΠΑ 17%
229,50
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
1.579,50
ΤΝΟΛΟ ΔΝΟΣΗΣΩΝ Α+Β+Γ 25.600,00+2.450,00+1.000,00
ΦΠΑ 17%

29.400,00
4.998,00

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
34.398,00

Ο ΤΝΣΑΞΑ
`
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Δςζηπαηέα Βοςγιούκα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΓΙΔΤΘ/ΝΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΑΙΑ
ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 73/2020

ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ
(ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ)

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
Άπθπο 1ο
Ανηικεέμενο ζςγγπαθάρ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ενξηαζκνχ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο ηνπ
Γήκνπ Μπηηιήλεο ,φπσο αλαιχεηαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεηε.Η δαπάλε γηα ηελ παξνρή ησλ πην πάλσ ππεξεζηψλ ζπγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλεη ηα
Αθφινπζα,ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηεο παξνχζαο
Μειέηεο:
 H Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ζηελ πιαηεία ηνπ ΓΘΜ
 Σνπνζέηεζε θάηλεο κε μχιηλν ζπηηάθη δηαζηάζεσλ 2,5 X 2,5 κέηξσλ
 Δπηζθεπή - ηνπνζέηεζε & ειεθηξνδφηεζε "Διθήζξνπ κε ηνλ Άε Βαζίιε,
 Tνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθνχ ζηξνπκθνρσξηνχ,
 Tνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθήο πχιεο εηζφδνπ,
 Πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο δίπια απφ ην ΓΘΜ,
 Tνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθνχ γηγαλην-αζηέξη χςνπο 2,5κέηξσλ,
 Σαρπδξνκείν ηνπ Άε Βαζίιε κε παηδαγσγφ,
 24σξε ππνζηήξημε κε ειεθηξνιφγν,
 Γηαθφζκηζε 10-12 δέλδξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πιαηεία ΓΘΜ,
 Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ζηελ πξνθπκαία Πισκαξίνπ
 Δπηζθεπή θαη ηνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ζηνλ Παππάδν, Γέξαο θιπ
Άπθπο 2ο
Πποϋπολογιζμόρ ηηρ επγαζέαρ
Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηπιΪνηα ηεζζΪπων σιλιΪδων
ηπιακοζέων ενενάνηα οκηώ εςπώ(34.398,00) ζςμπεπιλαμβανομΫνος ηος Φ.Π.Α.
17%.
Άπθπο 3ο
Ιζσύοςζερ ΓιαηΪξειρ
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:
1. Σνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” , θαη κε ηηο ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019
2. Σνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) φπσο απηφο ηζρχεη, θαη ηδηαίηεξα ηελ
παξ. 4 θαη ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06.
3. Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α’): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, φπσο απηφο ηζρχεη.
Άπθπο 4ο

ςμβαηικΪ ηοισεέα
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
- Η χκβαζε
- Η Γηαθήξπμε
- Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
- Σερληθή πεξηγξαθή –κειέηε
- Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο
- Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
- Σα απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία πνπ ζα δνζνχλ απφ ηελ πξνζθνξά.
Άπθπο 5ο
Υπόνορ εκηΫλεζηρ ηηρ επγαζέαρ
Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έσο
31/12/2020.
Άπθπο 6ο
Γιαδικαζέα Παπαλαβάρ
Όιεο νη εξγαζίεο ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη κε ηελ ζχληαμε ησλ
ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε απηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν
219 ηνπ Ν. 4412/2016.
Άπθπο 7ο
ΣεσνικΪ ηοισεέα
Αλαιπηηθά νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη
πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο , επηπιένλ ππνζηεξηθηηθψλ ζπζηεκάησλ ακνηβέο θαη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο ησλ ηερληθψλ - ειεθηξνιφγσλ - εξγαηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ηηο εκέξεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη
εθδειψζεηο.
Άπθπο 8ο
Τποσπεώζειρ ηος αναδόσος
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο
εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο ,ε νπνία εγθαίξσο ζα ελεκεξψλεη γηα ηελ
αθξηβή εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν ηεο θάζε εθδήισζεο θαζψο θαη γηα ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ
πνπ ζα απαηηεζεί. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά απφ έγγξαθε εληνιή απφ ηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ (Γηεχζπλζε Κνηλ.Πξνζηαζίαο –Πνιηηηζκνχ – Παηδείαο) λα εθηειεί ηηο
εξγαζίεο πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ.
Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ θάζε εθδήισζε λα θαηαζέηεη ζην γξαθείν ηεο
Τπεξεζίαο ,ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θάζε εθδήισζεο.
Άπθπο 9ο
Τποσπεώζειρ ηος ενηολΫα
Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη
απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. Δπεηδή ε θάζε εθδήισζε έρεη ηηο
ηδηαηηεξφηεηέο ηεο θαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθηνχλ νη αλάγθεο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο ν
εληνιέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν κηζζψζεηο ερεηηθψλ θαη άιινπ
εμνπιηζκνχ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε. Δπίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθχξσζεο
εθδειψζεσλ.
Άπθπο 10ο
Σπόπορ διενΫπγειαρ διαγωνιζμού

Η εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.
Άπθπο 11ο
Δγγςάζειρ
1) Γηα ηελ ζπκκεηνρή απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο
γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 1% ηεο ζπλνιηθήο ελδεηθηηθά πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (θαζαξή
αμία) ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ
2) Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Ν.4412/2016. Σν χςνο ηεο εγγχεζεο θαζνξίδεηαη ζε
πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Άπθπο 12ο
Αξιολόγηζη πποζθοπών-Καηακύπωζη αποηελΫζμαηορ
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή κε θξηηήξην ηε
ρακειφηεξε ηηκή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηε ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή εθφζνλ
έρεη πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη απνδεθηή κε
βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Άπθπο 13ο
Τπογπαθά ζύμβαζηρ
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα
ζε είθνζη (20 ) κέξεο ην αξγφηεξν ,απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξναλαθεξφκελε
ρξνληθή πξνζεζκία λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο
απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ
απηή.
Άπθπο 14ο
Πεπιεσόμενο ηηρ ζύμβαζηρ
Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη
πεξηιακβάλνληαη:
•
Ο ηφπνο θαη ν ρξφλνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
•
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε
•
Η ηηκή
•
Ο ηφπνο, ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ
•
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ
•
Οη πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο
•
Ο ηξφπνο επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ
•
Ο ηξφπνο θαη ν ρξφλνο πιεξσκήο
•
Οη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο
•
Ο ηξφπνο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ
Άπθπο 15ο
Κάπςξη ππομηθεςηά Ϋκπηωηος
Ο αλάδνρνο πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ
ηελ ζχκβαζε θαη ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο θαιείηαη απφ ηνλ Γήκαξρν εληφο πέληε

(5) εκεξψλ λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή ηηο δνζείζαο πξνο απηφλ εγγξάθσο
δηαηαγέο.
Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηα παξαπάλσ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηά
απφ εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ θεξχζζεη απηφλ έθπησην, ζηνλ νπνίνλ θνηλνπνηείηαη θαη ε
ζρεηηθή απφθαζε.
Αλ δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ
ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ
έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ππνρξεσηηθά απφ ηελ
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ εθηέιεζε ηηο
εξγαζίεο άκεζα.
Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε
φηαλ:
• Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα
• πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, νη θαηά λφκν θπξψζεηο.
Άπθπο 16ο
Τποσπεώζειρ Ππομηθεςηά - Υπόνορ και ηόπορ παπΪδοζηρ
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηελ απνζηνιή ζηνλ ηφπν εξγαζίαο εηδηθνχ
πξνζσπηθνχ γηα ηελ δηεπζέηεζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηηο
εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή.
Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα αλαγξαθεί ζηελ ζχκβαζε πνπ ζα
ππνγξαθεί κε ηνλ αλάδνρν έσο θαη 31/12/2020.Άπθπο 17ο
Κπαηάζειρ – Δπιβαπύνζειρ
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη αλάινγνη θφξνη ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα
ηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα λφκηκα.
Σν λνκηθφ πξφζσπν βαξχλεη ν αλάινγνο Φ.Π.A.
Άπθπο 18ο
Έξοδα δημοζέεςζηρ
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/2009 θαη ηελ αξηζκ 27754/εγθ.11/2010 εγθχθιην, πνπ αθνξά
ηελ πιεξσκή δαπαλψλ δεκφζηαο δηαθήξπμεο απφ ηνλ αλάδνρν.
Άπθπο 19ο
Γιαδικαζέα Παπαλαβάρ-Υπόνορ παπΪδοζηρ-Τποσπεώζειρ αναδόσος
Όιεο νη εξγαζίεο ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,
αθνχ πξψηα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα
εθηειεζζνχλ.
Άπθπο 20ο
Σπόπορ πληπωμάρ
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ δελ ζα ππεξβεί ην
πνζφ ησλ
ηπιΪνηα ηεζζΪπων σιλιΪδων ηπιακοζέων ενενάνηα οκηώ εςπώ
(34.398,00) ζςμπεπιλαμβανομΫνος ηος Φ.Π.Α. 17%.

Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ παξνρήο
ππεξεζηψλ ηνπ εληνινδφρν, αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο θαη ηνλ έιεγρν απφ
ην ειεγθηηθφ ζπλέδξην.
ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε.
Άπθπο 21ο:
Δπέλςζη διαθοπών
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζηνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εξγαζίαο,
επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν.3463/2006, ην
άξζξν 227 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην άξζξν 205 ηνπ Ν. 4412/2016
Μςηιλάνη Οκηώβπιορ 2020
ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Ο ΤΝΣΑΞΑ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ
ΣΗ Γ/ΝΗ
ΔΤΣΡΑΣΙΑ ΒΟΤΓΙΟΤΚΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Α.ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΗΜΑΣΟ Α
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Ημερομθνία, …………………………………….
Προσ: Διμο Μυτιλινθσ
Δ/νςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ ,Παιδείασ και Πολιτιςμοφ
-Σμιμα Πολιτιςμοφ

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ : …………………………(……) θμζρεσ
Ο προςφζρων πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω Πίνακα και να τον υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο Φάκελο
’’Οικονομικι Προςφορά’’.
ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
(Α/Α)

ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ –ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΡΩΣΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΓΑΠΑΝΔ
ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΩΝ
ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ (ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ)

1
2
3
4
5
6
ΤΝΟΛΟ

………………..€
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ
ΦΠΑ 17%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

……………….€
……………….€
……………….€

Ετιςιο κόςτοσ (μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του
ΦΠΑ)

ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
υντιρθςθ μετά το πζρασ τθσ διετοφσ εγγφθςθσ
(θμείωςθ : Δεν υμπεριλαμβάνεται ςτον προχπολογιςμό του
ζργου).

Για τον προςφζροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ
(Τπογραφι - φραγίδα Προςφζροντα)

Παράρηημα Δ’ : Τσποποιημένο ένησπο σπεύθσνης δήλωζης (ΤΕΥΔ)
ηοσ άρθροσ 79 παρ.4 ηοσ Ν.4412/2016 (Α’147) για διαδικαζίες
ζύναψης ζύμβαζης κάηω ηων ορίων ηων οδηγιών
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *Διμοσ Μυτιλινθσ]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *100049029_40]
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *Ελευκερίου Βενιηζλου 13-17]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Βλάςθσ Μαυραντϊνθσ]
- Σθλζφωνο: *2251037394]
- Ηλ. ταχυδρομείο: *grafiopolitismoumyt@gmail.com]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.mytilene.gr]
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): [Δαπάνεσ Χριςτουγεννιάτικων εκδθλϊςεων (Σεχνικι Κάλυψθ)– CPV 71356300-1]
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *100049029_40]
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Τπθρεςίεσ+
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *3]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:

Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Πλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Όχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

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

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Όχι

ε) *+ Ναι *+ Όχι

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

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
*+ Ναι *+ Όχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
α) *……+
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ
γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
[ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Απάντθςθ:
Ονοματεπϊνυμο
*……+
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
*……+
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
*……+
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
Σθλζφωνο:
*……+
Ηλ. ταχυδρομείο:
*……+
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
*……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Στιριξθ:

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

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

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Όχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται
ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).

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

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

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

*+ Ναι *+ Όχι

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

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ

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

(«αςηοκάθαπζη»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκανxxi:

*……+

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Όχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
α)*……+·
α)*……+·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;
β)*……+
β)*……+
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
-*+
Ναι
*+
Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
-*……+·
-*……+·
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
-*……+·
-*……+·
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
γ.2)*……+·
γ.2)*……+·
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
δ)
*+
Ναι
*+
Όχι
δ) *+ Ναι *+ Όχι
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
Εάν
ναι,
να
Εάν ναι, να
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
αναφερκοφν
αναφερκοφν
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείσ
λεπτομερείσ
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
πλθροφορίεσ
πλθροφορίεσ
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
*……+
xxiii
*……+
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

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

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
*+ Ναι *+ Όχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
*+ Ναι *+ Όχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxvi :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
-[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Όχι
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ
xxviii
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην
ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix,
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,

*..........……+
*+ Ναι *+ Όχι

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

*.........…+
*+ Ναι *+ Όχι

*...................…+
*+ Ναι *+ Όχι

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

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που
Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ
*+ Ναι *+ Όχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

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

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Καταλλθλότθτα
Απάντθςθ
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
*…+
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxiii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

*+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Όχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ:
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που *……+,*……+*…+νόμιςμα
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον
*……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά
*…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ
(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
αξία)
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

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

εγγράφων):
*……+*……+*……+
*……+*…+νόμιςμα

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

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

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .
Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Απάντθςθ:
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
xxxviii
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ
, ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
ςτθν διακιρυξθ):
προςδιοριςτεί:
*…+
Ζργα: *……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καλι εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται
εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
υπθρεςιϊν:
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix,
ςτθν διακιρυξθ):
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
*…...........+
Περιγραφι
ποςά
θμερομθνίεσ
παραλιπτεσ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
*……..........................+
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, *……+
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
*……+
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
*....……+
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
*+ Ναι *+ Όχι

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:

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

β) *……+
*……+

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

*....……+

*+ Ναι *+ Όχι

*+ Ναι *+ Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα των προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*+ Ναι *+ Όχι

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

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

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον
ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
Απάντθςθ:
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
*+ Ναι *+ Όχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
*+ Ναι *+ Όχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

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

Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται
από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Απάντθςθ:
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
*….+
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
*+ Ναι *+ Όχιxlv
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
κακζνα:
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ,
να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ
εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxlviii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ...
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον
εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
1

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

1

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ
ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
1

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
1

Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

1

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

1

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ
για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
1

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ
κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
1

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
1

φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

1

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά
όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά
και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ
κείμενθ νομοκεςία).
1

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ
Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε
αυτιν Πρωτοκόλλων.

1

Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
1

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
1

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011,
ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
1

Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
1

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

1

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

1

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

1

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
1

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
1

τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
1

θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά
των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
1

1

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .

1

. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
1

Άρκρο 73 παρ. 5.

1

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ
πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
1

Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

1

Πρβλ άρκρο 48.

1

Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό
ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
1

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
1

Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
1

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
1

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
1

Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

1

Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

1

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
1

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
1

Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
1

Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II,
ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ.
1

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
1

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα
πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
1

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

1

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

1

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

1

Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

1

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

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Α.ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΗΜΑΣΟ Α
ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
Ηκεξνκελία, …………………………………….

Πξνο: Γήκν Μπηηιήλεο
Γ/λζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ,Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ
-Σκήκα Πνιηηηζκνχ

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ : …………………………(……) θμζρεσ

Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ παξαθάησ
ζθξαγηζκέλν Φάθειν ’’Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά’’.

Πίλαθα θαη λα ηνλ ππνβάιεη ζε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
(Α/Α)
1

ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ –ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΡΩΣΗ

ΠΟΟΣ
ΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ

ΜΔΡΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

ΓΑΠΑΝΔ
ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΧΝ
ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ (ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ)

2
3
ΤΝΟΛΟ

…………………€

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ ……………..….€
ΦΠΑ 17% ……………..….€
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ
……………….€
Δηάζιο κόζηορ (μη
ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ζςμπεπιλαμβανομΫνος ηος ΦΠΑ)
ςνηάπηζη μεηΪ ηο πΫπαρ ηηρ διεηούρ
εγγύηζηρ

(εκείσζε : Γελ πκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ).
Για ηον πποζθΫπονηα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟ
ΔΚΠΡΟΧΠΟ
(Τπογπαθά θπαγέδα ΠποζθΫπονηα)

i

ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ
ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v

Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ
για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”

viii

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ
κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά
όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά
και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ
κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ
Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε
αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011,
ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii

τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά
των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Πρβλ άρκρο 48.

xxxi

Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό
ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxviii

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

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xl

Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli

Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II,
ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ.
xlii

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xliii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα
πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliv

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvii

Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

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

