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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν των υπ’ αρ. 314/10-07-17
& 315/10-07-17 αιτημάτων προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την
προμήθεια και την τοποθέτηση των παρακάτω ανταλλακτικών για ασθενοφόρο MERCEDES (ΚΗH 7224) με
αρ. πλαισίου WDB9066331Ρ255145 και αρ. κινητήρα 651.955.
Τα παρακάτω ανταλλακτικά να είναι πρώτης τοποθέτησης ή εφάμιλλης ποιότητας (OEM, OES) και να
συνοδεύονται με δυο χρόνια εγγύηση και απεριόριστα χιλιόμετρα εντός τον δυο ετών και να συνοδεύεται
με πιστοποίηση που να βεβαιώνει ότι πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια του κατασκευαστή.
Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
Έξοδα μεταφοράς του ασθενοφόρου σε συνεργείο εκτός των ορίων του ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης
(Νομοί: Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης) επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
Οι προσφορές θα αναφέρονται στο σύνολο των ανταλλακτικών και τεχνικών μαζί.
Αριθμός
Αιτήματος

Προμήθεια

ΛΑΔΙ ΑΑΒ8
Κωδ:Α009899101
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
Κωδ:Α6511800109
314/10-07-17
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ
CPV:34330000-9 Κωδ:Α0000903751
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Κωδ:Α6510902952
ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ
Κωδ:Α9068300318

Τεμάχια

12

Τελική
Ημερομηνία
Υποβολής
Προσφορών
Πέμπτη 21
Ιουλίου 2017

Πιθανή
Δαπάνη
με ΦΠΑ
Έως

Γρηγοριάδης Κων/νος
Τηλ: 2551089350
Fax: 2551089367

1
1

Πληροφορίες

alexandroupoli@ekab.gr

315,26 €

1
1

1
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315/10-07-17
ΕΡΓΑΣΙΑ SERVICE
CPV:50112000-3

84,32 €

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν μαζί με την προσφορά τους να αποστείλουν συμπληρωμένο
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του Ν.4412/2016 άρθρου 79 παρ. 4 το οποίο
επισυνάπτεται και αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
Ν.1599/1986(Α΄75) ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις
προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Το ΤΕΥΔ αποτελείται από επίσημη δήλωση του υποψήφιου
οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο
επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Πρέπει να
φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ηµερών, προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. Οδηγίες συμπλήρωσης για το ΤΕΥΔ αναφέρονται στην
κατευθυντήρια οδηγία 15 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Α.Δ.Α ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων
το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στη ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ (www.ekab.gr ).
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής – ΧΕΠ (μετρητοίς) εντός
λίγων ημερών από την παράδοση των ζητούμενων ειδών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή το όχημα επισκευασμένο, το
αργότερο σε 20 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης.
Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ
Αλεξανδρούπολης 6ο χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Τ.Θ.130, Τ.Κ. 68100 Τηλ:2551089350
Fax:2551089367, με την ένδειξη: «Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 314-315/2017»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Κ.Α.Β. - 9

Λίμας Χρήστος
Παιδοχειρουργός
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1.

Το Συνεργείο συντήρησης & επισκευών αυτοκινήτων του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει

την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια λειτουργίας Συνεργείου Αυτοκινήτων. Να υποβληθεί
φωτοαντίγραφο αυτής με την κατάθεση της προσφοράς.

2.

Το Συνεργείο του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει όλα τα ειδικά εργαλεία (special tools) και

συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών στους τύπους ασθενοφόρων
οχημάτων του ΕΚΑΒ που αναλαμβάνει. Να υποβληθεί σχετικός πίνακας με την κατάθεση της
προσφοράς. Ειδικώς για τις αναγκαίες συσκευές, να διαθέτει υποχρεωτικώς: Ηλεκτρονική Διαγνωστική
Συσκευή βλαβών (OBD Scanner), Αναλυτή Καυσαερίων, Συμπιεσόμετρο κυλίνδρων βενζίνης και Diesel,
Ροόμετρο-πιεσόμετρο συστήματος τροφοδοσίας βενζίνης, των οποίων ο οίκος κατασκευής, ο τύπος και
ο σειριακός αριθμός (serial number) θα αναγραφούν στον ως άνω σχετικό πίνακα.

3.

Ο ανάδοχος (χορηγητής εκτέλεσης εργασιών) του διαγωνισμού θα αναδειχθεί με κριτήριο την

χαμηλότερη, προσφερόμενη τιμή της εργατοώρας. Ο αριθμός των απαιτούμενων εργατοωρών για το
συγκεκριμένο τύπο (μοντέλο) αυτοκινήτου, για την κάθε αναγκαία εργασία, θα προκύπτει από το
επίσημο εγχειρίδιο χρόνων επισκευών (repair time schedule manual) του οίκου κατασκευής του
καθενός οχήματος (π.χ. Citroen, Mercedes). Εναλλακτικά, ελλείψει πρόσβασης στο εγχειρίδιο του
κατασκευαστή, οι χρόνοι επισκευών & συντήρησης μπορούν να λαμβάνονται από καθιερωμένα στην
αγορά προγράμματα παροχής τεχνικών πληροφοριών για τα συνεργεία αυτοκινήτων, όπως τα
AutoData, Vivid-WorkshopData, HaynesPro-WorkshopData κ.τ.λ. Οι χρόνοι αυτοί (δηλαδή αριθμός των
απαιτούμενων εργατοωρών) θα είναι δεσμευτικοί για τους συμμετέχοντες, υπό την έννοια ότι δεν θα
μπορεί να επικαλεσθεί κανείς ότι στην πράξη προέκυψε υπέρβαση των συμβατικών χρόνων. Το προς
τιμολόγηση κόστος της κάθε εκτελεσθείσας εργασίας, θα προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον
συμβατικό αριθμό των εργατοωρών επί την προσφερθείσα τιμή της εργατοώρας. Με την έκδοσή του,
το τιμολόγιο χρέωσης των εργασιών θα πρέπει υποχρεωτικώς να συνοδεύεται με φωτοαντίγραφο ή
εκτύπωση του σημείου εκείνου από το εγχειρίδιο χρόνων επισκευών (repair time schedule manual) που
αναφέρει τον προκαθορισμένο χρόνο (αριθμό εργατοωρών) για την εκτέλεση των συγκεκριμένων
εργασιών.
Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες να αναφέρουν την καθαρή τιμή ανά εργατοώρας (δηλαδή προ
Φ.Π.Α και τυχόν κρατήσεων) την οποία προσφέρουν.
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4.

Η αντικατάστασή των ανταλλακτικών, που είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν, θα γίνεται με

γνήσια ανταλλακτικά (Genuine Parts) και η προμήθειά τους θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο
εκτέλεσης των εργασιών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά γνήσια ανταλλακτικά
(Genuine Parts), είναι δυνατή και η χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας (Matching Quality) ή,
ελλείψει και αυτών, αντικατάσταση με ανταλλακτικά από την ανεξάρτητη ή ελεύθερη αγορά
(Independent After Market). Σε κάθε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ανεύρεση προς χρήση γνήσιων
ανταλλακτικών (Genuine Parts), θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως για τούτο ο αναθέτων φορέας
(ΕΚΑΒ) και μόνο μετά από συμφωνία του θα είναι επιτρεπτή η χρήση ανταλλακτικών άλλης
προελεύσεως. Η τιμολόγηση των μη γνήσιων ανταλλακτικών θα πρέπει να είναι σαφώς χαμηλότερη
από την τιμή που προκύπτει για τα γνήσια, αφαιρουμένου και του παγίου ποσοστού έκπτωσης που
προσέφερε ο ανάδοχος. Όλα τα παλαιά ανταλλακτικά που αντικαθίστανται θα πρέπει, υποχρεωτικώς,
να παραδίδονται στον αναθέτοντα φορέα μαζί με τα σχετικά τιμολόγια χρέωσης των νέων
ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν.
5.

Στις προσφορές των υποψηφίων πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς το ποσοστό της έκπτωσης στις

τιμές των ανταλλακτικών επί των τιμών του επισήμου τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης αυτών από το
εξουσιοδοτημένο δίκτυο του οίκου κατασκευής του αυτοκινήτου. Για τον έλεγχο και σύγκριση των
τιμών, ο αναθέτων φορέας έχει το δικαίωμα να λαμβάνει έγραφες προσφορές από το επίσημο δίκτυο
πώλησης γνησίων ανταλλακτικών του οίκου κατασκευής του οχήματος. Σε κάθε δε περίπτωση που ο
αναθέτων φορέας (ΕΚΑΒ) είναι σε θέση να προμηθευτεί τα απαιτούμενα για την συντήρηση ή επισκευή
του οχήματος γνήσια ανταλλακτικά (Genuine Parts) σε χαμηλότερη, τελική τιμή από αυτήν της
προσφοράς του αναδόχου ή τα διαθέτει ήδη στην αποθήκη του, ο ανάδοχος υποχρεούται, εάν το
απαιτήσει ο αναθέτων φορέας, να εκτελέσει την εργασία χρησιμοποιώντας τα ανταλλακτικά που θα
του παραδώσει ο αναθέτων, τιμολογώντας στο τέλος μόνο το κόστος των εργασιών. Το αυτό ισχύει και
για τις περιπτώσεις που στον ανάδοχο επιτραπεί η χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας
(Matching Quality) ή ανταλλακτικών από την ανεξάρτητη ή ελεύθερη αγορά (Independent After
Market), ελλείψει γνησίων (Genuine Parts).
6.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραχωρεί πάντα προτεραιότητα στις επισκευές των ασθενοφόρων

οχηµάτων. Προς τούτο δεν θα γίνεται δεκτή καθυστέρηση στην έναρξη των επισκευαστικών εργασιών
για το ασθενοφόρο πάνω από µία (1) εργάσιµη ηµέρα, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως
βεβαιωµένη έλλειψη αναγκαιούντων ανταλλακτικών.
7.

Το συνεργείο να βρίσκεται σε γεωγραφική του θέση που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση και

προσέγγιση των υπηρεσιακών οχημάτων και σε απόσταση (δηλαδή διαδρομή και όχι ακτίνα) που δεν
θα είναι μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων από την έδρα του Παραρτήματος ή του Τομέα της Υπηρεσίας.
8.

Το Συνεργείο να διαθέτει χώρο στάθµευσης, αποκλειόµενης κάθε περίπτωσης παραµονής, στάσης
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και στάθµευσης, προσωρινής ή µη, των υπηρεσιακών οχηµάτων σε οδούς, δηµόσιους χώρους.
9.

Θα πρέπει, οπωσδήποτε, να παρέχεται από τους συμμετέχοντες εγγύηση καλής εκτέλεσης των

εργασιών καθώς και για τα τοποθετούμενα από αυτούς ανταλλακτικά για τουλάχιστον ένα (1) έτος από
την ημέρα έκδοσης του σχετικού τιμολογίου. Να γίνει σχετική δεσμευτική αναφορά από τους
συμμετέχοντες στην προσφορά τους.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Γ. Τζηµόπουλος

2. Ι. Αδάµπας

3. Α. Παπαδόπουλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 314-315/10-07-17

Α/Α

Είδος

Τιμή Ποσότητα Σύνολο
μονάδας

1

ΛΑΔΙ ΑΑΒ8 Κωδ:Α009899101

12

2

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ Κωδ:Α6511800109

1

3

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ Κωδ:Α0000903751

1

4

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Κωδ:Α6510902952

3

5

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ Κωδ:Α9068300318

1

6

ΕΡΓΑΣΙΑ SERVICE

ΦΠΑ

Τελικό
σύνολο

Γενικό σύνολο
/

/ 2017

Ο Προμηθευτής

(υπογραφή – σφραγίδα)
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: [Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας - Παράρτηµα Αλεξανδρούπολης]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [50184]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [6ο χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης,
Τ.Θ.130, Τ.Κ. 68100]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Τσιφουντούδης Σωτήριος]
- Τηλέφωνο: [2552026999]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [s.tsifountoudis@ekab.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.ekab.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού
CPV): [ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, CPV: 34330000-9 & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, CPV: 50112000-3]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [-]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [ΟΧΙ]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[314-315/10-07-2017]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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ΑΔΑ: ΨΟΒΥΟΡ1Π-ΒΟΣ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυµία:
[ ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
[……]
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού [……]
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή
µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο
προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται,
στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους,
συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και
σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε
το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής
ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

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

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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ΑΔΑ: ΨΟΒΥΟΡ1Π-ΒΟΣ
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή
∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να
τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

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

9

ΑΔΑ: ΨΟΒΥΟΡ1Π-ΒΟΣ
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία
[……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας
ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ
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ΑΔΑ: ΨΟΒΥΟΡ1Π-ΒΟΣ
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii·
ix,
2. δωροδοκία x·
3. απάτηxi·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:
Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxv το οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που
εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxx:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……]
και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναι [] Όχι

[……]
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ΑΔΑ: ΨΟΒΥΟΡ1Π-ΒΟΣ
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
[] Ναι [] Όχι
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
αναφερθούν
λεπτοµερείς
ασφάλισης που οφείλει
λεπτοµερείς
πληροφορίες
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
πληροφορίες
[……]
των δεδουλευµένων τόκων ή των
[……]
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxiii
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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ΑΔΑ: ΨΟΒΥΟΡ1Π-ΒΟΣ
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων
ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxv:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
-[.......................]
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
-[.......................]
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχιση της επιχειρηµατικής
του λειτουργίας υπό αυτές τις
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
περιστάσειςxxvi
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxvii;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
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ΑΔΑ: ΨΟΒΥΟΡ1Π-ΒΟΣ
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας

[] Ναι [] Όχι

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

[…...........]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxviii,

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

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

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

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση;

∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

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

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

Απάντηση
[…]

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

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxii, εκτός
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρενxxxiii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το
σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ'
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ
103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου»
(αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το
ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
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xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία
των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις,
στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός
ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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xxxi
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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