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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΣΟ ΚΗΜΓΗ & ΣΗΝ
ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΓΝΑ ΚΑΣ-ΔΚΑ
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
5/2021

ΑΝΑΘΔΗ Δ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΠΛΗΡΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ
ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΚΑ
Πξνθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ
Πίζησζε έσο 30.000,00€ κε ΦΠΑ
Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ 147/Α),
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003, ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΤΑ Β2α/νηθ.70504/2019, θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζ.,
18/08-06-21 Θέκα 3ν Απφθαζε Γ.., πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ
αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Αλαζέηνπζα αξρή

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

Δίδνο δηαγσληζκνχ

πλνπηηθφο

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά (Υακειόηεξε ηηκή)

Πξνυπνινγηζκφο

Έσο 30.000,00€ κε ΦΠΑ

Γηάξθεηα ζχκβαζεο

Έλα (1) έηνο

CPV

79212000-3

Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο

Γεπηέξα 12/07/21, ώξα 11:00 πκ, ζην πξσηφθνιιν
ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο

Γεπηέξα 12/07/2, ώξα 12:00 κκ.

Σφπνο δηελέξγεηαο

Αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ιζρχο πξνζθνξψλ

120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο

Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ θαη αμηνιόγεζε ζε έλα ζηάδην
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ Π.Γ. 146/2003 θαη ηεο ΤΑ
Β2α/νηθ.70504 (ΦΔΚ Β΄ 3815/2019)
Α. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε ινγηζηηθή ππνζηήξημε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ελφο (1) έηνπο.
Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο, ζα πεξηιακβάλεη:
α) Σελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 146/2003 γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ εθ κέξνπο ηνπ
αλαδφρνπ.
β) Σελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή
ζην taxis φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ δειψζεσλ.
γ) ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε επίβιεςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην Ννζνθνκείν ππνβάιιεη πξνο ην
Γ.Λ.Κ., ηελ ΔΛ.ΣΑΣ., ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ηελ ΤΠΔ θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο.
Δηδηθφηεξα ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα:
1) Σν άλνηγκα φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ηελ ελεκέξσζε
ησλ ινγαξηαζκψλ κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο έλαξμεο.
2) Σελ εθηέιεζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο γεληθήο
ινγηζηηθήο, ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
3) Σελ επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ πνπ
αθνξνχλ ηνλ θνξέα, κε βάζε ηελ Γεκφζηα Λνγηζηηθή, ηελ Γεληθή θαη Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη
ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα.
4) Σελ ζχληαμε θαη έθδνζε πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ θαηαζηάζεσλ εηήζηαο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 146/2003 αιιά θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία.
5) Σελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ηελ ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ
βηβιίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο.
6) Σελ ζχληαμε θαη ππνβνιή κεληαίσλ νξηζηηθνπνηεκέλσλ ηζνδπγίσλ ηνπ θπθιψκαηνο ηεο Γεληθήο
Λνγηζηηθήο (νκάδεο 1-8 ηνπ π.δ. 146/2003), ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο (νκάδα 9 ηνπ π.δ. 146/2003)
θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεσο (νκάδα 10 ηνπ π.δ. 146/2003). Δπίζεο ηελ ζπκθσλία ησλ ππνζπζηεκάησλ
(δηαρεηξίζεηο θαξκαθείνπ, πιηθψλ, παγίσλ, πξνκεζεπηψλ, εζφδσλ θ.ιπ.) κε ηα παξαπάλσ ηξία (3)
ινγηζηηθά θπθιψκαηα.
7) Σελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή απφ ηνλ θαηά ην λφκν ππεχζπλν ινγηζηή, ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο 2021, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηεο παξ. 4.1.100 ηνπ π.δ. 146/2003
θαη ηα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο.
8) Σελ ππνβνιή αλαιπηηθήο έθζεζεο επί ησλ θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηέινπο
ρξήζεο. ηελ έθζεζε απηή ζα γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Ιζνινγηζκνχ θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ρξήζεο, γηα θάζε ρξήζε. Η παξνπζίαζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ επεμεγεκαηηθέο
πιεξνθνξίεο θαη ζα ππάξρεη ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. ε εηδηθφ θεθάιαην ηεο έθζεζεο
ζα παξνπζηάδνληαη κηα ζεηξά απφ αξηζκνδείθηεο (απνδνηηθφηεηαο, ξεπζηφηεηαο θ.ιπ.) κε αληίζηνηρα
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Οη αξηζκνδείθηεο ζα αθνξνχλ ηφζν ηελ
λνζειεπηηθή θίλεζε φζν θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο κνλάδαο πγείαο. ην ηέινο ηεο έθζεζεο ζα
παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
κνλάδαο πγείαο.
9) Σελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θχζεο.
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10) Σελ εθπφλεζε θνζηνινγηθήο κειέηεο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο
ινγηζηηθήο ηεο εθκεηαιιεχζεσο (νκάδα 9 ηνπ π.δ. 146/2003). Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ (θχξησλ θαη
βνεζεηηθψλ) θέληξσλ θφζηνπο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξέσλ θφζηνπο (DRGs), ε θαηεγνξηνπνίεζε
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο ζε άκεζα θαη έκκεζα, ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ, ε αλάπηπμε ησλ βάζεσλ
κεξηζκνχ θαη επαλακεξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο ζηα θέληξα θαη ζηνπο θνξείο θφζηνπο, ε
αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη ε πξνζαξκνγή ησλ
ινγαξηαζκψλ ηεο νκάδαο (9) ηνπ π.δ. 146/2003 ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη πιεξνθνξηαθέο
απαηηήζεηο ηεο Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο θαη ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο DRG, πεξηιακβάλνληαη ζηελ
εθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο -Κνζηνιφγεζεο.
11) Σελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ νη αλάγθεο θαηά ηκήκα
θαη ηελ πξαθηηθή επηκφξθσζε θάζε ρξήζηε ζηελ θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε ηνπ κε ην αληηθείκελν, κε
ηελ κεηάδνζε εκπεηξίαο. Σπρφλ πξφζζεηεο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη ζηε
ζχκβαζε, ε νπνία ζα αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηα παξαδνηέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο εθ κέξνπο ηνπ
αλαδφρνπ θαη ηηο δηαδνρηθέο θάζεηο ηνπ έξγνπ.
Γελ απνηειεί κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε αλάπηπμε θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ
πνπ
ζα
ππνζηεξίδεη
κεραλνγξαθηθά
ην
νηθνλνκηθφ
ηκήκα
ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
Παξαδνηέα αλαδόρνπ.
Οη αλσηέξσ ελέξγεηεο απνζθνπνχλ ζηελ αμηφπηζηε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε
ηεο
Γεκφζηαο
Μνλάδαο
Τγείαο,
ζε
επίπεδν
κήλα.
Γηα
ην
ιφγν απηφ νη Γηνηθεηέο ησλ Γεκφζησλ Μνλάδσλ Τγείαο, ζα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ
απαξαίηεησλ κέηξσλ έηζη ψζηε λα ππάξρεη έγθαηξε θαηαρψξεζε ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκά ηεο,
φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ αγνξψλ, δαπαλψλ, παγίσλ θαη εζφδσλ πνπ αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο
ζπλαιιαγέο θάζε κήλα. Χο εθ ηνχηνπ κε επζχλε ησλ Γηνηθεηψλ, νη αλάδνρνη ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο
ζα παξαδίδνπλ κεληαία ζπκθσλεκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ Δπηθεθαιή - πληνληζηή Λνγηζηή
Α' ηάμεο, ηζνδχγηα ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γεληθήο - Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο θαη Λνγαξηαζκψλ Σάμεσο
έσο ηηο 30 ηνπ επφκελνπ κήλα, απφ ηνλ κήλα αλαθνξάο. Με ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηα
ηζνδχγηα ζα ζπκπιεξψλνληαη νη αληίζηνηρνη νηθνλνκηθνί πίλαθεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο (Β.Ι), ε εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη πιένλ κέρξη ηελ Πέκπηε
εξγάζηκε εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηνλ κήλα αλαθνξάο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε
κφλε θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε, δεδνκέλνπ φηη νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο πξνθχπηνπλ απφ ηα
ηεξνχκελα ινγηζηηθά αξρεία θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε απηά, κε ηε Γηπινγξαθηθή
Λνγηζηηθή Μέζνδν.
εκείσζε: Η θαηαρψξεζε ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ (ηηκνιφγηα αγνξψλ - δαπαλψλ, εληάικαηα
πιεξσκήο, βεβαηψζεηο λνζειίσλ θαη ινηπψλ εζφδσλ, γξακκάηηα είζπξαμεο θιπ.) γίλεηαη κε επζχλε
ηνπ ΔΚΑ, κε έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηνπ αλαδφρνπ.
Γ. ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Λφγσ ηεο ζεκαζίαο, ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ θαη ηεο κεληαίαο
νξηζηηθνπνίεζεο ησλ ηζνδπγίσλ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλεο ηθαλφηεηεο,
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ζεκαληηθή εκπεηξία ζε δεηήκαηα, φπσο:
α) Δκπεηξία
Να έρεη απνδεδεηγκέλα εκπεηξία ζε αλάινγν ινγηζηηθφ - θνζηνινγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζε
κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο, ζε φηη αθνξά ηελ ιεηηνπξγία Γεληθήο - Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο,
εζσινγηζηηθήο θνζηνιφγεζεο θαη ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ κε ηελ δηπινγξαθηθή κέζνδν. Καηά ηελ
επηινγή ζα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε ελδερφκελε εκπεηξία θαη εμνηθείσζε ηνπ αλαδφρνπ ζε ππνδνκέο
ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Σνκέα, πνπ ζα απνδεηθλχεηαη απφ πξνεγνχκελε δηεθπεξαίσζε έξγσλ, ηα νπνία
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε Ννζνθνκεηαθή Λνγηζηηθή, ηε Ννζνθνκεηαθή Οξγάλσζε - Λεηηνπξγία, ηα
Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο θαη ην Ννζνθνκεηαθφ Κφζηνο.
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Χο εκπεηξία ελλνείηαη ε εκπεηξία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο - ζπληνληζηήο ηεο
πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν νκάδαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Φνξέα, Λνγηζηήο Φνξνηέρλεο Α` ηάμεσο, ηα πξνζφληα ηνπ νπνίνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
(εξγαζηαθή εκπεηξία ζε παξφκνηεο εθαξκνγέο, εθπαηδεπηηθή πείξα, ε ππνγξαθή απ` απηφλ
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ
θ.ιπ.).
ε πεξίπησζε πνπ απηφ ην πξφζσπν, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, απνρσξήζεη απφ ηελ νκάδα, ζα
πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί εληφο δέθα εκεξψλ απφ άιιν πξφζσπν, πνπ λα θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε.
β) Σίηινη πνπδψλ - Άδεηεο - Γεμηφηεηεο
Σα ππφινηπα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ηελ νκάδα ηνπ αλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα είλαη
θάηνρνη αδείαο ινγηζηή - θνξνηέρλε ηνπιάρηζηνλ Β` ηάμεσο.
Δπηπιένλ, φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα έρνπλ Πηπρίν Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ή
Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή
Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ.Ι., Α.Σ.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι.
Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ Φνξέα γηα ηελ δηεθπεξαίσζε
ησλ εξγαζηψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ Κεθαιαίνπ Β κε αξίζκεζε απφ 1 έσο
θαη 11.
ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη έλαο (1) Αλαιπηήο Πξνγξακκαηηζηήο πηπρηνχρνο Α.Δ.Ι., Α.Σ.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι, κε απνδεδεηγκέλε ηξηεηή επαγγεικαηηθή
εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο
δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ, ή ησλ π.δ. 146/2003 θαη 205/1998.
Δηδηθφηεξα:
 Η ζχλζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη : έλαλ (1) ινγηζηή - θνξνηέρλε κε άδεηα Α΄
ηάμεσο θαη έλαλ (1) ινγηζηή – θνξνηέρλε κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Β΄ ηάμεσο θαη έλαλ (1) ΑλαιπηήΠξνγξακκαηηζηή πηπρηνχρν Α.Δ.Ι., Α.Σ.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι, κε απνδεδεηγκέλε ηξηεηή επαγγεικαηηθή
εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο
δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ, ή ησλ π.δ. 146/2003 θαη 205/1998, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο κε ηνλ αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο
ηξηεηίαο πξν ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο.
 Απαγνξεχνληαη ξεηψο νη ππεξγνιαβίεο ζε ηξίηνπο.
 Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηξηψλ (3) αληίζηνηρσλ έξγσλ πνπ αλέιαβε
θαη νινθιήξσζε ν δηαγσληδφκελνο θαη’ έηνο ηελ ηειεπηαία 3εηία κε βάζε ην Π .Γ 146/2003. Να
θαηαηεζνχλ ζπκβάζεηο θαη Ιζνινγηζκνί Ννζνθνκείσλ κε βάζε ην Π .Γ. 146/2003.
 Γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ αλαδφρνπ, πξέπεη λα θαηέρεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
πνηφηεηαο θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ.
 Ο αλάδνρνο λα είλαη ζπκκνξθσκέλνο κε ηηο δηαδηθαζίεο GDPR θαη λα ελαξκνλίζεη ην πξντφλ κε
ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο κε ην GDPR.
 Να ππνβιεζεί Άδεηα ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ παξνρήο Λνγηζηηθψλ – Φνξνηερληθψλ Τπεξεζηψλ
απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο γηα ηα δηαγσληδφκελα λνκηθά πξφζσπα.
• Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε επηκφξθσζε ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ
Τγείαο, ζε ζέκαηα Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 146/2003.
• Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ππνζηήξημε ηνπ θπθιψκαηνο ηεο Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ζε
Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο.
 Γπλαηφηεηα πιήξνπο αμηνπνίεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ εθαξκνγή ηεο
ΗΓΙΚΑ ΑΔ. Η γλψζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε
βεβαίσζεο απφ άιινπο θνξείο πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα.
• Η επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ, αλήθεη εμ' νινθιήξνπ ζηνλ αλάδνρν,
ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ησλ αηφκσλ πνπ ζα
εθηειέζνπλ ην έξγν.
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα ηηο
αθνινπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.
Λφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ γηα ζχληαμε θαη απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηεο 1εο ΤΠΔ θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ εμνηθείσζε θαη εθπαίδεπζε
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, απαηηείηαη ε θπζηθή
παξνπζία δέθα (10) εκεξώλ θαη' ειάρηζην ην κήλα ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ
Ννζνθνκείνπ ζηειέρνπο ηνπ αλαδόρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ελόο ινγηζηή-θνξνηέρλε, κε άδεηα Β΄
ηάμεσο.
Δπηπξφζζεηα θαη αλαιφγσο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, νη εξγαζίεο δχλαηαη λα
γίλνληαη θαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
 κε επηζθέςεηο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ ζηελ έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ
 κέζσ δηαδηθηχνπ (π.ρ. ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, ηειεδηάζθεςε)
 κε ζπλερή ηειεθσληθή ππνζηήξημε
Γ. ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Η εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Δμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο ζα κπνξνχλ λα εθηεινχληαη ζηελ έδξα ηνπ αλαδφρνπ, ή φπνπ δεηεζεί,
εθφζνλ ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 1. ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ - ΑΤΣΟΓΙΚΑΙΗ ΛΤΗ
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη Γώδεθα (12) κήλεο. Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε δηάξθεηα ηεο
νπνίαο δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε
εηζήγεζε ηνπ αλαδφρνπ.
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίσο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε από άιιν αλώηεξν θξαηηθό θνξέα ή δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία.
ΑΡΘΡΟ 2. 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 3. 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 4. 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.
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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 5, 6, 7.
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 5. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη:
α) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016,
φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ., 158/2016 απφθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ., σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε
πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε,
επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν.
4412/2016 θαη εηδηθά φηη δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1, 2 & 4 θαη
ηνπ άξζξνπ 74, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ θαη φηη
πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 75
(εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην).
Σν ΣΔΤΓ ππνβάιινπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/16:
i) Οη δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.).
ii) Όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.).
χκθσλα κε ην άξζξν 79Α ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/17, ε ππνβνιή ηνπ
ΣΔΤΓ, δχλαηαη λα ππνβάιιεηαη κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Οη ελψζεηο θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε
δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξέρνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φια ηα
δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ αλαθέξνπλ ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.
4412/2016, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο, φζν θαη θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο.
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (έρνπλ νξηζζεί ηα πεδία πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ν
ελδηαθεξφκελνο) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.kat-hosp.gr), ζηε δηαδξνκή :
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΙ-ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ► ΝΔΔ ΓΙΑΚΗΡΤΞΔΙ, θαζψο θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο
Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ (www.eaadhsy.gr) ζην πεδίν «Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) κε
νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπ».
β)

 Γύν (2) ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε
δηαθήξπμε (ππνδείγκαηα), 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 βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 146/2003 θαη ηεο ΤΑ Β2α/νηθ. 70504 (ΦΔΚ
Β΄3815/2019), (ππόδεηγκα 3).

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο φπσο απηά
απαηηνχληαη ζηηο ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ Π.Γ. 146/2003
θαη ηεο ΤΑ Β2α/νηθ.70504 (ΦΔΚ Β΄3815/2019).
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ΑΡΘΡΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν 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 8. 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 9. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
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 10.

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 11.

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 Ν4412/16.
ΑΡΘΡΟ 12. ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμφθιεζε 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 φπσο άιισο ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ
θαη ηεο ππεξεζίαο. Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη 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 13.

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ

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

δελ

αλαθέξεηαη

ξεηώο
7

ζηε

δηαθήξπμε

ηζρύεη

ε

θείκελε
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πλεκκέλα:
1) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο,
2) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,
3) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα απνδνρή ησλ φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο
4) Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
5) Τπφδεηγκα Δγγχεζεο πκκεηνρήο

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
ΑΝΑΘΔΗ Δ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΠΛΗΡΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ
ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΚΑ
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
ΑΝΑΘΔΗ Δ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΠΛΗΡΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ
ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΚΑ
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.

Τπόδεηγκα ΤΓ γηα απνδνρή ησλ όξσλ θαη πξνδηαγξαθώλ ηεο δηαθήξπμεο
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986)

Πξνο:
ΔΚΑ, γηα ηνλ πλνπηηθό Γηαγσληζκό
ΑΝΑΘΔΗ Δ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΠΛΗΡΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ
ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΚΑ

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 παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
α. Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ θαη πξνδηαγξαθώλ ηεο παξνύζεο πξνθήξπμεο θαη ηνπο
απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα.
Δίκαη ζύκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003 θαη ηεο ΤΑ Β2α/νηθ. 70504
(ΦΔΚ Β΄3815/2019).
β. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
γ. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο κνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε –καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ.
δ. πκκεηέρσ κε κία κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.

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

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό
ΑΝΑΘΔΗ Δ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΠΛΗΡΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ
ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΚΑ

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 ΔΠΙΣΟΛΗ 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) 5/2021 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ
«ΑΝΑΘΔΗ Δ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΠΛΗΡΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ
ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΚΑ».
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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(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):
[33696500-0]
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [……]
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε Τπεξεζίεο, : [ΑΝΑΘΔΗ Δ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ
ΠΛΗΡΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΚΑ]
- 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
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.

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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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.”
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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 ηξνκνθξαηίαο14·
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
ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,

[] 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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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.
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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
νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο:
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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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:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε
i
δηελέξγεηα ειέγρσλ φζνλ αθνξά ην

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

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναη [] Όρη

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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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:

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
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε

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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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: Σελικζς 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, λα
v
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 απεπζείαο κε
vi
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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