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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΣΟ ΚΗΜΓΗ & ΣΟ ΓΝΑ ΚΑΣ-ΔΚΑ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Νν 08/2021

ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΣΔΔΡΔΙ (4) ΑΓΔΙΟΤΥΟΤ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΔ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Πξνθήξπμε ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
Πίζησζε 40.000,00€ κε ΦΠΑ
Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, (ΦΔΚ
147/Α), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 4782/21, θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. απφθαζε
Γ.. 22/7ν /09-07-21, πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο
ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 1.

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Αλαζέηνπζα αξρή

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΔΚΑ)

Δίδνο δηαγσληζκνχ

πλνπηηθφο

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο

πκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή ζε
ζπλάξηεζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Πξνυπνινγηζκφο

40.000,00€ κε ΦΠΑ

CPV

71314100-3

Γηάξθεηα ζχκβαζεο

Έμη (6) κήλεο

Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο

Γεπηέξα, 26-07-2021 ώξα 11:00 π.κ, ζην
πξσηφθνιιν ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο

Γεπηέξα, 26-07-2021 ώξα 12:00 κ.κ.

Σφπνο δηελέξγεηαο

Αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ιζρχο πξνζθνξψλ

120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο

Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην
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ΑΡΘΡΟ 2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ
Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΣΔΔΡΔΙ (4) ΑΓΔΙΟΤΥΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ
Γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΚΑ,
απαηηνχληαη ηέζζεξηο αδεηνχρνη ειεθηξνιφγνη κε αληίζηνηρε εκπεηξία ζε έξγα ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπήο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Ννζνθνκείσλ.
Δθφζνλ ν αλάδνρνο είλαη εηαηξεία ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ,
ειεθηξνιφγνπο πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, θαη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηε
δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ηε ζρεηηθή θαηάζηαζε επηζεψξεζεο εξγαζίαο & ηελ άδεηα αζθήζεσο
επαγγέικαηνο.
Οη ειεθηξνιφγνη πνπ ζα αζρνιεζνχλ, ζα πξέπεη λα θέξνπλ άδεηα ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ 1εο ΟΜΑΓΑ Α΄ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ.
ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, (εηαηξεία ή θπζηθφ πξφζσπν), ζα πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία
ζε Η/Μ εγθαηαζηάζεηο Ννζνθνκείσλ.
Δθφζνλ ν αλάδνρνο είλαη εηαηξεία ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζεξκνθάκεξα, θαζψο επίζεο θαη
Μεραλνιφγν ή Ηιεθηξνιφγν Μεραληθφ (Σ.Δ. ή Π.Δ ) ζην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ ή ηε ζηειέρσζή
ηνπ, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ην ζεξκνγξαθηθφ έιεγρν ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 5εηή εκπεηξία ζε Η/Μ εγθαηαζηάζεηο Ννζνθνκείνπ.
Γχλαηαη λα είλαη θπζηθφ πξφζσπν - ηδηψηεο ή επηρείξεζε.
Η αλσηέξσ εκπεηξία απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρε βεβαίσζε ησλ Ννζνθνκείσλ φπνπ ζα
πεξηγξάθεηαη ην/α έξγν/α, ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπο θαη ζα βεβαηψλεηαη φηη απηφ/ά
εθηειέζηεθε/αλ έληερλα θαη εληφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ.
Δάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία, εθηφο απφ ηελ παξαπάλσ βεβαίσζε, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη ηα
πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζεο. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ
ππνρξεσηηθά θαηαηίζεληαη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κφλν, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα
εθαξκνζηεί ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ.
ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζε
παξφκνηα έξγα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ Ννζνθνκείσλ, γη’ απηφ ην ιφγν
απαηηνχληαη:
1) Καηάζηαζε ηδησηηθψλ ή δεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ, ησλ νπνίσλ έρνπλ αλαιάβεη ηε
ζπληήξεζε.
2) Έγγξαθεο βεβαηψζεηο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ απφ ηηο νπνίεο ζα πξνθχπηεη ε θαιή
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ αξκφδην Μεραλνιφγν-Ηιεθηξνιφγν ηνπ
θνξέα.
3) Καηάζηαζε εξγαζηψλ ζε ζπληεξήζεηο, επηζθεπέο, θαηαζθεπέο εγθαηαζηάζεσλ κέζεο
ηάζεο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο.
4) Αλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε, απαηηείηαη θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ πνπ απηή απαζρνιεί,
ζεσξεκέλε απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο. ΄ απηή ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ζαθψο, αλ ζην
κφληκν πξνζσπηθφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ειεθηξνιφγνο, ή κεραλνιφγνο θαη ε άδεηα πνπ
θαηέρεη.
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5) Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ, νη άδεηεο
αζθήζεσο επαγγέικαηνο πνπ ην πξνζσπηθφ απηφ δηαζέηεη θαη ε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ
πξνζθέξνληα.
6) Βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Σερληθνχ ηεο Τπνδηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δ.Κ.Α.
ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ζαθέο φηη νη ζπκκεηέρνληεο επηζθέθζεθαλ ηηο
Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο θαη έιαβαλ γλψζε γηα ην
κέγεζνο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηψλ.
Οη αλσηέξσ αδεηνύρνη
ειεθηξνιόγνη ζα απαζρνινύληαη ζε νθηάσξε πξσηλή ή
απνγεπκαηηλή ή λπρηεξηλή βάξδηα, επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα.
Οη αλσηέξσ αδεηνχρνη ειεθηξνιφγνη ή ε επηρείξεζε, νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπο κε άιιν αδεηνχρν ειεθηξνιφγν, κεηά απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο
ηνπ ΔΚΑ, ζηηο πεξηπηψζεηο απνπζίαο ιφγσ αζζέλεηαο ή άδεηαο.
Οη αλσηέξσ αδεηνχρνη ειεθηξνιφγνη, ή ε επηρείξεζε νθείινπλ, λα δηαζέηνπλ ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο, φιν ηνλ απαξαίηεην ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηε ζσζηή
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα θαηάιιεια εξγαιεία – εμνπιηζκφ ζε άξηζηε θαηάζηαζε, γηα ηε
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΚΑ.
Γεληθά ην αληηθείκελό ηνπ πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθώο θαη όρη πεξηνξηζηηθώο ηα θάησζη:
Δπηζεψξεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ
(ππθλσηέο, ballasts, starters, κ/ζ, θιπ.), θαζαξηζκφο ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ απφ
ζθφλε.
Αληηθαηάζηαζε ή απνθαηάζηαζε θακέλσλ αζθαιεηψλ ή κηθξναπηφκαησλ, ξαγνδηαθνπηψλ θαη
ινηπψλ εμαξηεκάησλ ή πιηθψλ ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ.
Δπηζεψξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη ππνπηλάθσλ (επηκειεκέλνο
θαζαξηζκφο ζθφλεο, ζχζθημε ειεθηξηθψλ επαθψλ, έιεγρνο επαηζζεζίαο δηαθνπηψλ δηαθπγήο
έληαζεο, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ χπαξμεο ηάζεο, έιεγρνο θαη ζπκπιήξσζε
ζήκαλζεο πηλάθσλ θαη αλαρσξήζεσλ απηψλ, ιίπαλζε θηλνχκελσλ κεξψλ δηαθνπηψλ, θ.η.ι.).
Δπηζεψξεζε, αληηθαηάζηαζε ή απνθαηάζηαζε δηαθνπηψλ θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ.
Δπηζεψξεζε, αληηθαηάζηαζε ή απνθαηάζηαζε ιήςεσλ (πξηδψλ) ηειεθψλσλ θαη δεδνκέλσλ θαη
ινηπψλ εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηειεθψλσλ, fax, θιπ.
Δπηζεψξεζε, αληηθαηάζηαζε ή απνθαηάζηαζε θαη επηκειήο θαζαξηζκφο, θαηαλεκεηψλ
ηειεθψλσλ θαη δεδνκέλσλ θαη φισλ ησλ εμαξηεκάησλ απηψλ.
πληήξεζε θαη επηζθεπή επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ καγεηξείσλ (θνχξλνη, βξαζηήξεο, θ.η.ι.)
Δπηζεψξεζε, αληηθαηάζηαζε ή απνθαηάζηαζε κηθξνθψλσλ, κεγαθψλσλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ
ήρνπ θαη επνπηηθψλ κέζσλ.
Έιεγρνο, απνθαηάζηαζε ή αληηθαηάζηαζε, ειεθηξνθηλεηήξσλ, αλεκηζηήξσλ, ηεξκαηηθψλ
κνλάδσλ ζέξκαλζεο ή θαη ςχμεο, θπθινθνξεηψλ, αληιηψλ, θ.ι.π.
Δηήζηνο ζεξκνγξαθηθφο έιεγρνο ησλ θεληξηθψλ πηλάθσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηε ρξήζε
ζεξκνθάκεξαο απφ Πηζηνπνηεκέλν Πξφζσπν θαη παξάδνζε ζρεηηθήο ηερληθήο αλαθνξάο.
Οηηδήπνηε άιιν πξνβιέπεηαη απφ ην Πξφγξακκα Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο.

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη Έμη (6) κήλεο. Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο
δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε
ηνπ αλαδφρνπ.
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Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίσο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κε άιιν αλώηεξν θξαηηθό θνξέα ή δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία.
ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ,
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ
Νφκνπ 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειψλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεχζπλε
δήισζε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππφδεηγκα.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
χκθσλα κε ην άξζξν 92 ηνπ 4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ 4782/21 ηζρχνπλ ηα εμήο:
ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πνπ δελ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, νη
πξνζθνξέο θαη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
α) ε ιέμε πξνζθνξά ή αίηεζε ζπκκεηνρήο, β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, γ) ν ηίηινο ηεο
ζχκβαζεο, δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο), ε) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε
έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο,
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», β) θάθεινο
«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη
αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9.
Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ:

Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ.

Ο εληαίνο θάθεινο ζα αλαγξάθεη «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ
«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ».

Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνχληνο
ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο.
ΑΡΘΡΟ 7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη:
α) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016,
όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ., 158/2016 απόθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ., σο πξνθαηαξθηηθή
απόδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ εθδίδνπλ δεκόζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε,
επηβεβαηώλνληαο όηη ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο πιεξνί ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο ηνπ
Ν. 4412/2016 θαη εηδηθά όηη δελ βξίζθεηαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1, 2 &
4 θαη ηνπ άξζξνπ 74, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα
απνθιεηζζνύλ θαη όηη πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα
κε ην άξζξν 75 (εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην).
Σν ΣΔΤΓ ππνβάιινπλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/16:
i) Οη δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ
πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.).
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ii) Όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλώλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.).
ύκθσλα κε ην άξζξν 79Α ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/17, ε ππνβνιή ηνπ
ΣΔΤΓ, δύλαηαη λα ππνβάιιεηαη κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε λόκηκνπ εθπξνζώπνπ
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.
Οη ελώζεηο θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξέρνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή όια
ηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ αλαθέξνπλ ζηελ ππεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
79 ηνπ Ν. 4412/2016, εθόζνλ ηνύην δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηόζν θαηά ηε δηαδηθαζία
ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, όζν θαη θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο.
Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (έρνπλ νξηζζεί ηα πεδία πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ν
ελδηαθεξόκελνο) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.kat-hosp.gr), ζηε δηαδξνκή :
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ-ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ► ΝΔΔ ΓΙΑΚΗΡΤΞΔΙ, θαζώο θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηεο
Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ (www.eaadhsy.gr) ζην πεδίν «Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
κε νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπ».
β)

 Γύν (2) ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα
ζηε δηαθήξπμε (ππνδείγκαηα 1 & 2), θαη κία (1) ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986,
φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 2 (ππφδεηγκα 3).

ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη:
Α) ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο φπσο απηά απαηηνχληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2–ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ.
Β) Σα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ (γλψζε
θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (απφδεημε εκπεηξίαο).
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, (ππφδεηγκα 4.) ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε
πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ
ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, εθηφο απφ ην ΦΠΑ.
 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ.
 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΓΓΤΗΔΙ
χκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ 4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ 4782/21 (Άξζξν 21)
ηζρχνπλ ηα εμήο:
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Δγγύεζε ζπκκεηνρήο, (Τπφδεηγκα 5), πνπ δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο πξνεθηηκνχκελεο αμίαο θαη
 Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, ε αμία ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζην 4% ηεο πξνεθηηκνχκελεο
αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 11.

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
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Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή,
εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζφηηκεο
ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή.
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε απφ ην αξκφδην φξγαλν παξνπζία
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
ΑΡΘΡΟ 12.

ΚΡΑΣΗΔΙ

Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,06%, ραξηφζεκν 3% επί ΔΑΑΓΗΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ
ΔΑΑΓΗΤ, θφξνο πξνκεζεπηψλ 8%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ηειηθψο είλαη απηέο πνπ
ζα ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο.
ΑΡΘΡΟ 13.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Η παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία. ε
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δχλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειφ ηεο, σο επφπηε ηεο ζχκβαζεο,
κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 14. ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο γηα εθάπαμ ππεξεζία ή ηκεκαηηθά,
πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο αλά κήλα ή όπσο άιισο ζπκθσλεζεί
κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηεο ππεξεζίαο. Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ύζηεξα από ηελ
πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη βάζεη ηνπ Ν4412/16 άξζξν 200.
Σν ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ
Αλάδνρν ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ ζηε
Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηφθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθφ έληαικα, κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία.
ΑΡΘΡΟ 15.

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ

Γηα θάζε ζέκα πνπ
Ννκνζεζία(Ν.4412/16).

δελ

αλαθέξεηαη

ξεηώο

ζηε

δηαθήξπμε

ηζρύεη

ε

πλεκκέλα:
1) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο,
2) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,
3) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα απνδνρή ησλ όξσλ θαη πξνδηαγξαθώλ ηεο δηαθήξπμεο
4) Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
5) Τπφδεηγκα Δγγχεζεο πκκεηνρήο
6) ΣΔΤΓ

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο Κνηλφο Γηνηθεηήο ΓΝΑ ΚΑΣ-ΔΚΑ
Ηιηφπνπινο Ισάλλεο
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1.

Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό
ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΣΔΔΡΔΙ (4) ΑΓΔΙΟΤΥΟΤ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΔ ΔΜΠΔΙΡΙΑ

Ο/Η (φλνκα)
Δπψλπκν
Ολνκα & επψλπκν παηέξα
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
α. Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
β.
Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.
4412/2016.
γ.
Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ ζπκθψλσο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
δ.
Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθψλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.
4412/2016
ε.
Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εθφζνλ ν δηαγσληζκφο
θαηαθπξσζεί ζην πξφζσπφ κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξψλ
απφ ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, λα
πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.
δ.

Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα.

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)
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2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ

(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό
ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΣΔΔΡΔΙ (4) ΑΓΔΙΟΤΥΟΤ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΔ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Ο/Η (φλνκα)
Δπψλπκν
Ολνκα & επψλπκν παηέξα

:
:
:

Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ,
ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ ή ζην θαησηέξσ
e-mail:
Σαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε
Φαμ

E-mail

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)
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3.

Υπόδειγμα ΥΔ για αποδοσή των όπων και πποδιαγπαφών τηρ διακήπςξηρ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986)
Πξνο:
ΔΚΑ, γηα ηνλ πλνπηηθό Γηαγσληζκό
ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΣΔΔΡΔΙ (4) ΑΓΔΙΟΤΥΟΤ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΔ ΔΜΠΔΙΡΙΑ

Ο/Η (φλνκα)
Δπψλπκν
Ολνκα & επψλπκν παηέξα
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
α. Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ θαη πξνδηαγξαθώλ ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο
απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα.
Δίκαη ζύκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ηεο δηαθήξπμεο.
β. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
γ. Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο κνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθύξσζε –καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ.
δ. πκκεηέρσ κε κία κόλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ.

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)
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4. Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό
ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΣΔΔΡΔΙ (4) ΑΓΔΙΟΤΥΟΤ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΔ ΔΜΠΔΙΡΙΑ

Σίκεκα
αξηζκεηηθψο

ΦΠΑ 24%
αξηζκεηηθψο

Σίκεκα κε ΦΠΑ
αξηζκεηηθψο

Σίκεκα
νινγξάθσο

ΦΠΑ 24%
νινγξάθσο

Σίκεκα κε ΦΠΑ
Οινγξάθσο

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)
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5. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο) …………………………………………..
Ηκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………..
Πξνο: ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ, Λεσθ. Φπιήο & π. Θενιφγνπ 1, 131 22 Ίιηνλ.
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ (νινγξάθσο θαη
αξηζκεηηθψο).
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
επξψ …………………………….. (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) ππέξ ηνπ
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α)

(πιήξε

επσλπκία)

........................,

ΑΦΜ:

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

(δηεχζπλζε)

ΑΦΜ:

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

(δηεχζπλζε)

ΑΦΜ:

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

(δηεχζπλζε)

.......................…………………………………..
β)

(πιήξε

επσλπκία)

........................,

.......................…………………………………..
γ)

(πιήξε

επσλπκία)

........................,

.......................…………………………………..
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο,
εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο
ζχκθσλα κε ηνλ/ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) 8/2021 ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ
παξνρήο «ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΠΙΚΔΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΣΔΔΡΔΙ (4) ΑΓΔΙΟΤΥΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΔ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ».
Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο
ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγχεζε) θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ
κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο
απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………, (ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο
απηφο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 157 παξ. 1 πεξ. α, εδαθ. β' ηνπ λ. 4281/2014),
ή ε παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή
ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε
εγγπνδνζίαο καο.
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ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο,
ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Γηαθήξπμεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο
ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)
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Τπόδεηγκα 6

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

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
1

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα
θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: [ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ]
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [50028.]
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [13122]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Νηθεθφξνο Γηψξγνο]
- Σειέθσλν: [2132015353]
- Ηι. ηαρπδξνκείν: [ekaprom1@eka-hosp.gr]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.kat-hosp.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
[71314100]
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [……]
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε Τπεξεζίεο: [ΔΠΙΚΔΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΣΔΔΡΔΙ (4) ΑΓΔΙΟΤΥΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΔ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ].
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……]
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ

1

ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο
(ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Απάληεζε:
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
[ ]
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
[ ]
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ
αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
2
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη :
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ηι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ
[……]
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή
3
κεζαία επηρείξεζε ;
Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν
4
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο
απαζρφιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ
εξγαδνκέλσλ;
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη.
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ
απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο
κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά
πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε

Απάληεζε:
[ ] Ναη [] Όρη

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

2

Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ
κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη
κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2
εθαηνκκύξηα επξώ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο
ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα
επξώ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο
απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ
ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43
εθαηνκκύξηα επξώ.
4
Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
3
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ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ
εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά
πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν
5
θαηάινγν :
δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV,
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα
παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

α) [……]
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναη [] Όρη

ε) [] Ναη [] Όρη

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

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε
[] Ναη [] Όρη
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ
6
θνηλνχ κε άιινπο ;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
α) [……]
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο,
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε
β) [……]
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
γ) [……]
Τκήκαηα
Απάληεζε:
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ [ ]
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.

5
6

Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.
Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπψλπκν
[……]
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ
[……]
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ηι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
[……]
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο,
ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
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Σηήξημε:

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
Απάληεζε:

7

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο
[]Ναη []Όρη
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη
ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;
Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο
Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο,
δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε
αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο
πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο,
παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε
έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.

7

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄
ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη
ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.”

17

ΑΔΑ: ΨΞΑ9ΟΡΡ1-ΔΔΡ

21PROC008919129 2021-07-14

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη
[]Ναη []Όρη
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:
[…]

Εάν η αναιέτουςα αρχθ θ ο αναιέτων φορέασ ζητοφν ρητϊσ αυτέσ τισ πληροφορίεσ (κατ' εφαρμογθ
του άριρου 131 παρ. 5 θ εφόςον ο προςφέρων / υποψθφιοσ οικονομικόσ φορέασ προτίιεται να
αναιέςει ςε τρίτουσ υπό μορφθ υπεργολαβίασ τμθμα τησ ςφμβαςησ που υπερβαίνει το ποςοςτό του
30% τησ ςυνολικθσ αξίασ τησ ςφμβαςησ ςφμφωνα με το άριρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται ςτην παροφςα ενότητα, παρακαλείςιε να παράςχετε τισ
πληροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μέρουσ και ςφμφωνα με
το μέροσ ΙΙΙ για κάιε υπεργολάβο (θ κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
8
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε9·

2. δσξνδνθία10,11·
3. απάηε12·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 13·
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 14·
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ15.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο
θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε
εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή
16
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ

[] Ναη [] Όρη

8

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
9
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
10
χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο
“δηαθζνξά”.
11
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C
195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192
ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α),
«Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ
Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
12
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ
48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ
Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ.
13
Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο
ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
14
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008
(ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
15
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
16
Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ),
ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
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ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ
(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία
έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην
ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
17
[……][……][……][……]
18

Δάλ λαη, αλαθέξεηε :
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6
αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο
θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
20
(«αςηοκάθαπζη») ;
21
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ :

α) Ηκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……]
θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
19
[……][……][……][……]
[] Ναη [] Όρη

[……]

17

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
19
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
20
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ
πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
21
Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽
εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ
ιήθζεθαλ.
18
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
Απάληεζε:
αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο
[] Ναη [] Όρη
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
22
αζθάιηζεο , ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ
νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΙ
ΔΙΦΟΡΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
α)[……]·
α)[……]·
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ;
β)[……]
β)[……]
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
γ.1) [] Ναη [] Όρη
γ.1) [] Ναη [] Όρη
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
-[] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη
έθδνζεο απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο,
-[……]·
-[……]·
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
-[……]·
-[……]·
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά
Δάλ λαη, λα
Δάλ λαη, λα
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
αλαθεξζνχλ
αλαθεξζνχλ
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
ιεπηνκεξείο
ιεπηνκεξείο
23
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
πιεξνθνξίεο

πιεξνθνξίεο

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

[……]
[……]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
24
εγγξάθσλ):
[……][……][……]

22

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ
Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
23
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ
θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ
ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ
έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη
ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν
εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε
αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
24
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
Απάληεζε:
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ,
[] Ναη [] Όρη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη
25
εξγαηηθνύ δηθαίνπ ;
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε
[] Ναη [] Όρη
26
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή
απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
-[.......................]
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα
-[.......................]
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε
ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ
κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο
27
απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
[] Ναη [] Όρη
Έσει διαππάξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό
28
επαγγεικαηηθό παξάπησκα ;
[.......................]
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[..........……]

25

Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
26
. Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
27
Άξζξν 73 παξ. 5.
28
Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί
αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
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Έσει ζςνάτει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο

[] Ναη [] Όρη

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε
ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

[…...........]

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη
ηςσόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ29, ιφγσ

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

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

[.........…]

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή

[] Ναη [] Όρη

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα
θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
30
ζχκβαζεο ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή
31
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα
ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ
είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη
φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

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

29

Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Πξβι άξζξν 48.
31
Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
30
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δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα,
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα
ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:
Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ
θξηηεξίσλ επηινγήο
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

Απάληεζε
[] Ναη [] Όρη

Α: Καηαιιειόηεηα

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Καηαιιειόηεηα

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζήο32; ηνπ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ
νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζήο ηνπ
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Απάληεζε
[…]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
[ …] [] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]

32

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε
νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό.

25

ΑΔΑ: ΨΞΑ9ΟΡΡ1-ΔΔΡ

21PROC008919129 2021-07-14

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή
Απάληεζε:
επάξθεηα
1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο :
θαη/ή,
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ [……],[……][…]λφκηζκα
απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
33
είλαη ν εμήο :
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα
ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη
είλαη ν εμήο:
θαη/ή,
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ
[……],[……][…] λφκηζκα
αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
34
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο :
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
[…................................…]
κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ
είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε
πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ
ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο:
4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο35
36
αλαινγίεο πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
αλαινγία κεηαμχ x θαη y -θαη ε αληίζηνηρε αμία)
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη
φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
αλαινγηψλ έρνπλ σο εμήο:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
εγγξάθσλ):
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]
5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή
[……][…]λφκηζκα
θάιπςε επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ
33

Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
34
Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
35
Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
36
Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
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νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο:
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο
(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη
φηη:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα
έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

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

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .
Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ:
37
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο , ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα
αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή
εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ
εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο
ππεξεζηώλ:
38
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο , ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο
αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ
ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη
παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο
ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο
39
παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο :
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο
40
ππεξεζίεο , ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ,
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεο
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα
αθόινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
πνηόηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο
πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη
αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα
παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα
ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη
ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό:

Απάληεζε:
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…]
Έξγα: [……]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…...........]
Πεξηγξαθή

πνζά

εκεξνκελίεο

Παξαιήπηεο

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

37

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο
πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.
38
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο
πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
39
Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο
φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
40
Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο
θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ.
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε
i
δηελέξγεηα ειέγρσλ φζνλ αθνξά ην
παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ
θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο
θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν
ηεο πνηόηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ
εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη
ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο
ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα
ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

[] Ναη [] Όρη

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή
ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο
θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή
ii
ππεξγνιαβίαο ην αθφινπζν ηκήκα (δει.
πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[……]

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη
ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ
πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ
ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε
θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε
κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή
ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή

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

β) [……]
[……]

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

[....……]

[] Ναη [] Όρη

[] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
[] Ναη [] Όρη
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δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[….............................................]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή
ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη
Απάληεζε:
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
[] Ναη [] Όρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξόηππα
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο
γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε
[……] [……]
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
[] Ναη [] Όρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα
ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
[……] [……]
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν
αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ
πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ
λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο
κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο
κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ,
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο
αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
Απάληεζε:
Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο
[….]
θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα
εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ
ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή
iv
ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ,
[] Ναη [] Όρη
αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα
έγγξαθα:
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή
ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάiii, αλαθέξεηε γηα ην
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
41
εγγξάθσλ): [……][……][……]
θαζέλα:
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Μζρος VI: Τελικζς δηλώσεις
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV
αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ
ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε,
v
λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη , εθηόο
εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
vi
απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ .
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη
πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην
αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο
ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε
δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
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