ΤΥΠΟΠΟΙ ΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TE ΥΔ)
[ άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 ( Α147)]
γι α δι αδι κασί ες σύναψης δημόσι ας σύμβασης κάτ ω τ ων ορί ων τ ων οδηγι ών
Μέ ρος Ι: Πληροφορί ες σχετι κά με την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέ α1 και τη
δι αδι κασί α ανάθε σης
Παροχή πληροφορι ών δημοσί ευσης σε εθνι κό επί πεδο, με τι ς οποί ες εί ναι δυνατ ή η
αδι αμφι σβήτ ητη ταυτοποί ηση της δι αδι κασί ας σύναψης δημόσι ας σύμβασης:
Α: Ονομασί α, δι εύθυνση και στ οι χεί α επι κοι νωνί ας της αναθέτουσας αρχής ( αα) /
αναθέτοντα φορέ α ( αφ)

- Ονομασί α: [ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙ ΑΝΩΝ ]
- Κωδι κός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέ α ΚΗΜΔΗΣ : [6044]
- Ταχυδρομι κή δι εύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδι κός: [ ΔΗΜΟΤΙ ΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙ ΑΝΩΝ , ΦΙ ΛΛΥΡΑ ,69300]
- Αρμόδι ος γι α πληροφορί ες: [ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ]
- Τηλέ φωνο: [25313-52839]
- Ηλ. ταχυδρομεί ο: [filyra@0924.syzefxis.gov.gr]
- Δι εύθυνση στ ο Δι αδί κτυο ( δι εύθυνση δι κτυακού τόπου) (εάν υπάρχει ): [www.arriana.gr]
Β: Πληροφορί ες σχετι κά με τη δι αδι κασί α σύναψης σύμβασης
- Τί τλος ή σύντομη περι γραφή της δημόσι ας σύμβασης ( συμπερι λαμβανομένου του
σχετι κούCPV):CPV-[31681410-0]« Προμήθει α ηλεκτ ρολογι κού υλι κού
δήμου

ΑΡΡΙ ΑΝΩΝ» γι α το έτος 2017 ενδει κτι κού προϋ πολογι σμού 41.233,85€
( συμπε ρι λαμβανομένου του Φ. Π. Α. 24%), σύμφ ωνα με τι ς δι ατάξ ει ς του Ν.
4412/2016 .
- Κωδι κός στ ο ΚΗΜΔΗΣ: [17ΡROC002130052]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθει ες, ή υπηρε σί ες : [ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΣ]
- Ε φόσον υφί στανται, ένδειξ η ύπαρξ ης σχετι κώ ν τμημά τ ων : […-…]
- Αρι θμός αναφορά ς που αποδί δεται στ ον φά κελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει ):
[…-…]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ Κ ΑΘΕ ΕΝΟ ΤΗΤΑ ΤΟ Υ ΤΕ Υ ΔΘ ΑΠΡΕΠΕΙ Ν Α
ΣΥΜΠΛ ΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠ Ο ΤΟ Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕ Α
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Μέ ρος II: Πληροφορί ες σχετι κά με τον οι κονομι κό φορέ α
Α: Πληροφορί ες σχετι κά με τον οι κονομι κό φορέ α
Στοιχεία αναγνώρισης:
Π λήρης Ε πωνυμί α:
Αρι θμός φορολογι κού μητ ρώ ου ( ΑΦΜ ):
Εά ν δεν υπά ρχει ΑΦ Μ στ η χώ ρα
εγκατά στασης του οι κονομι κού φορέα,
αναφέρετε
ά λλον
εθνι κό
αρι θμό
ταυτοποί ησης,
εφόσον απαι τεί ται και
υπά ρχει
Ταχυδρομι κή δι εύθυνση:
Αρμόδι ος ή αρμόδι οι 2 :
Τηλέ φωνο:
Ηλ. ταχυδρομεί ο:
Δι εύθυνση στ ο Δι αδί κτυο ( δι εύθυνση
δι κτυακού τόπου) (εάν υπάρχει ):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οι κονομι κός φορέας εί ναι πολύ μι κρή,
μι κρή ή με σαί α επι χεί ρηση3;
Μόνο σε περί πτ ωση προμήθει ας κατ
αποκλει στι κότητα, του άρθρου 20: ο
οι κονομι κός φορέας εί ναι προστ ατευόμενο
εργαστ ήρι ο, « κοι νωνι κή επι χεί ρηση» 4 ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβά σε ων στ ο
πλαί σι ο προγραμμά τ ων προστ ατευόμενης
απασχόλησης;
Ε άν ναι, ποι ο εί ναι το αντί στοι χο ποσοστ ό
τ ων
εργαζ ομέν ων
με
αναπηρί α ή
μει ονεκτούντ ων εργαζ ομέν ων;
Ε φόσον απαι τεί ται, προσδι ορί στε σε ποι α
κατηγορί α ή κατηγορί ες εργαζ ομέν ων με
αναπηρί α ή μει ονεκτούντ ων εργαζ ομέν ων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κ ατά περί πτ ωση, ο οι κονομι κός φορέας
εί ναι
εγγεγραμμένος
σε
επί σημο
κατά λογο/ Μ ητρώ ο
εγκεκρι μέν ων
οι κονομι κώ ν φορέ ων ή δι αθέτει ι σοδύναμο
πι στοποι ητι κό
( π. χ.
βά σει
εθνι κού
συστ ήματος ( προ) επι λογής) ;
Ε άν ναι :
Απαντήστε στ α υπόλοι πα τμήματ α της
παρούσας ενότητας, στ ην ενότητα Β και,
όπου απαι τεί ται, στ ην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώ στε το μέρος
V κατά περί πτ ωση, και σε κά θε περί πτ ωση
συμπληρώ στε και υπογρά ψ τε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασί α του κατ αλόγου

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ν αι [] Ό χι

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

[…...............]
[….]

[] Ν αι [] Ό χι [] Ά νευ αντι κει μένου

α) [……]
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ή του πι στοποι ητι κού και τον σχετι κό αρι θμό
εγγραφής ή πι στοποί ησης, κατά περί πτ ωση:
β) Εά ν το πι στοποι ητι κό εγγραφής ή η
πι στοποί ηση
δι ατί θεται
ηλεκτρονι κά ,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δι και ολογητι κά στ α οποί α
βασίζ εται η εγγραφή ή η πι στοποί ηση και,
κατά περί πτ ωση, την κατά ταξ η στ ον
επί σημο κατά λογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πι στοποί ηση καλύπτει
όλα τα απαι τούμενα κρι τήρι α επι λογής;
Ε άν όχι:
Ε πιπροσθέτ ως,
συμπληρώστε
τι ς
πληροφορί ες που λεί πουν στ ο μέ ρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περί πτ ωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οι κονομι κός φορέας θα εί ναι σε θέση
να προσκομί σει βεβαί ωση πληρωμής
ει σφορώ ν κοι νωνι κής ασφά λι σης και
φόρων ή να παρά σχει πληροφορί ες που θα
δί νουν τη δυνατ ότητα στ ην αναθέτουσα
αρχή ή στ ον αναθέτοντ α φορέα να τη λά βει
απευθεί ας μέ σω πρόσβασης σε εθνι κή
βά ση δεδομέν ων σε οποι οδήποτε κρά τος
μέλος αυτ ή δι ατί θεται δωρεά ν;
Εά ν η σχετι κή τεκμηρί ωση δι ατί θεται
ηλεκτρονι κά , αναφέρετε:

β) (διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
εγγ ράφ ω ν):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ν αι [] Ό χι

ε) [] Ν αι [] Ό χι

(διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
εγγ ράφ ω ν):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οι κονομι κός φορέας συμμετέχει στ η [] Ν αι [] Ό χι
δι αδι κασί α σύναψ ης δημόσι ας σύμβασης
από κοι νού με ά λλους6;
Εάν ναι, μ εριμ νήστ ε για τη ν υπο βολή χω ριστού εντ ύ πο υ ΤΕΥΔ α πό το υς άλ λο υς
εμ πλ εκόμ ενο υς οικο νομ ικ ούς φο ρείς .
Ε άν ναι :
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οι κονομι κού α) [……]
φορέα στ ην έν ωση ή κοι νοπραξ ί α
( επι κεφαλής, υπεύθυνος γι α συγκεκρι μένα
καθήκοντ α …):
β) Π ροσδι ορί στε τους ά λλους οι κονομι κούς β) [……]
φορεί ς που συμμετ έχουν από κοι νού στ η
δι αδι κασί α σύναψ ης δημόσι ας σύμβασης:
γ)
Κ ατά
περί πτ ωση,
επωνυμί α της γ) [……]
συμμετέχουσας έν ωσης ή κοι νοπραξ ί ας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κ ατά περί πτ ωση, αναφορά του τμήματ ος ή [ ]
τ ων τμημά τ ων γι α τα οποί α ο οι κονομι κός
3

φορέας επι θυμεί να υποβά λει προσφορά .
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Β: Πληροφορί ες σχετι κά με τους νόμι μους εκπροσώπους του οι κονομι κού φορέ α
Κατ ά περί πτωση, α ναφέ ρετ ε το ό νομα κα ι τη διεύθ υνση το υ προ σώ πο υ ή τω ν προ σώ πω ν
πο υ εί να ι α ρμόδ ια / εξο υσ ιοδοτημέ να να εκ προ σω πού ν το ν οικο νομ ικό φο ρέα για το υς
σκο πούς της πα ρούσας διαδ ικασίας α νάθ εσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ο νοματεπώ νυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνί α και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαι τεί ται:
Θ έση/ Ε νεργώ ν υπό την ι δι ότητα
Ταχυδρομι κή δι εύθυνση:
Τηλέ φωνο:
Ηλ. ταχυδρομεί ο:
Εά ν χρειάζ εται, δώ στε λεπτομερή στ οι χεί α
σχετι κά με την εκπροσώ πηση ( τι ς μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορί ες σχετι κά με τη στ ήριξ η στι ς ι κανότ ητες άλλ ων Φ Ο
ΡΕΩΝ 7
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οι κονομι κός φορέας στ ηρίζ εται στι ς []Ν αι []Ό χι
ι κανότητες ά λλων οι κονομι κώ ν φορέ ων
προκει μένου να αντ αποκρι θεί στ α κρι τήρι α
επι λογής που καθορίζ ονται στ ο μέρος IV και
στ α ( τυχόν) κρι τήρι α και κανόνες που
καθορίζ ονται στ ο μέρος V κατ ωτέρω;
Εάν ναι, επισ υνάψ τ ε χω ριστό έ ντ υπο ΤΕΥΔ μ ε τις πλ η ροφο ρί ες πο υ α πα ιτού ντα ι
σύμφω να μ ετις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ,
για κάθε ένα α πό το υς σ χετ ικούς φο ρείς , δ εό ντως σ υμ πλη ρωμέ νο και υπο γ εγ ραμμέ νο
α πό το υς νο μίμο υς εκ προ σώ πο υς α υτώ ν.
Ε πισημαί νετα ι ότι θα πρέ πει να περιλαμβ άνο ντα ι επίσης το τ εχνικό προ σω πικό ή οι
τ εχνικές υπη ρεσί ες , είτ ε α νήκο υν α πευθ είας στη ν επι χεί ρηση το υ οικο νομ ικού φο ρέα είτ ε
ό χι, ιδίως οι υπεύ θ υνο ι για το ν έλ εγ χο της πο ιότητας και, ότα ν πρό κ ειτα ι για δημόσιες
σ υμβ άσ εις έ ργω ν, το τ εχνικό προ σω πικό ή οι τ εχνικές υπη ρεσί ες πο υ θα έ χει στη δι άθ εσή
το υο οικο νομ ικ ός φο ρέας για τη νεκτέλ εση της σύμβασης.
Εφόσο ν εί να ι σ χετ ικές για τη ν ειδ ική ικα νότητα ή ικα νότητ ες στις ο ποί ες στη ρίζ ετα ι ο
οικο νομ ικ ός φο ρέας, πα ρακαλ είσθ ε να σ υμ περιλ άβ ετ ε τις πλ η ροφο ρί ες πο υ α πα ιτού ντα ι
σύμφω να μ ετα μέ ρη IV και V για κ άθ ε έ να α πό το υς οικο νομ ικ ούς φο ρείς .
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Δ: Πληροφορί ες σχετι κά με υπεργ ολάβους στ ην ι κανότητα τ ων οποί ων δεν
στ ηρίζ εται ο οι κονομι κός φορέ ας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον ε φόσον οι σχετι κές πληροφορί ες
απαι τούνται ρητ ώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέ α)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οι κονομι κός φορέας προτί θεται να []Ν αι []Ό χι
αναθέσει οποι οδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρί τους υπό μορφή υπεργολαβί ας;
Εά ν ναι
παραθέ στε κατά λογο τ ων
προτει νόμεν ων
υπεργολά βων
και
το
ποσοστ ό της σύμβασης που θα αναλά βουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων /
υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επι πλ έο ν
τω ν πλ η ροφο ριώ ν που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέ ρος III: Λ όγ οι αποκλει σμού
Α: Λ όγ οι αποκλει σμού που σχετίζ ονται με ποι νι κές κατ αδί κες8
Σ το ά ρθρο 73 παρ. 1 ορίζ ονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλει σμού:
1. συμμετοχή σε εγ κληματι κή οργ άν ωση 9·
2. δωροδοκί α10,11·
3. απάτ η12·
4. τρομοκρατι κά εγ κλήματ α ή εγ κλήματ α συνδεόμενα με τρομοκρατι κές
δραστ ηρι ότητες13·
5. νομι μοποί ηση εσόδ ων από παράνομες δραστ ηρι ότητες ή χρηματ οδότ ηση της
τρομοκρατί ας14·
6. παι δι κή εργ ασί α και άλλες μορφές εμπορί ας ανθρώπων 15.
Λόγοι που
καταδίκες:

σχετίζονται

με

ποινικές

Απάντηση:

Υ πά ρχει
τελεσί δι κη
κατ αδι καστι κή [] Ν αι [] Ό χι
απόφαση ει ς βάρος του οι κονομι κού
φορέ α ή οποι ουδήποτε προσώ που16 το
οποί ο εί ναι
μέλος του δι οι κητι κού,
δι ευθυντι κού ή εποπτι κού του οργά νου ή
έχει
εξ ουσί α εκπροσώ πησης,
λήψ ης
αποφά σε ων ή ελέγχου σε αυτ ό γι α έναν
από τους λόγους που παρατί θενται
αν ωτέρω ( σημεί α 1-6), ή κατ αδι καστι κή
απόφαση η οποί α έχει εκδοθεί πρι ν από
πέντε έτη κατά το μέγι στο ή στ ην οποί α έχει
ορι στεί απευθεί ας περί οδος αποκλει σμού
Ε άν η σ χετ ική τ εκμη ρίωση διατίθ ετα ι
που εξ ακολουθεί να ι σχύει;
ηλ εκτ ρο νικ ά,
α ναφέ ρετ ε:
(διαδ ικτ υακή
διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας έκδοσης,
επα κ ριβή
στοιχεία
α ναφο ράς
τω ν
εγγ ράφ ω ν):
[……][……][……][……]17
Ε άν ναι , αναφέρετε18:
α)
Ημερομηνί α
της
κατ αδι καστι κής α) Ημε ρομηνί α: [ ],
απόφασης προσδι ορίζ οντας ποι ο από τα σημεί ο- (-α) : [ ],
σημεί α 1 έ ως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγος( - οι):[ ]
λόγους της κατ αδί κης,
β) Π ροσδι ορί στε ποι ος έχει κατ αδι καστεί [ ]· β) [……]
γ) Ε άν ορίζ εται
απευθεί ας στ ην γ) Διά ρκει α της περι όδου αποκλει σμού
[……] και σχετι κό( - ά) σημεί ο( - α) [ ]
κατ αδι καστι κή απόφαση:
Ε άν η σ χετ ική τ εκμη ρίωση διατίθ ετα ι
ηλ εκτ ρο νικ ά,
α ναφέ ρετ ε:
(διαδ ικτ υακή
8

διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας έκδοσης,
επα κ ριβή
στοιχεία
α ναφο ράς
τω ν
εγγ ράφ ω ν):
[……][……][……][……]19
Σ ε περί πτ ωση κατ αδι καστι κής απόφασης, ο [] Ν αι [] Ό χι
οι κονομι κός φορέας έχει λά βει μέτρα που
να αποδει κνύουν την αξ ι οπι στί α του παρά
την ύπαρξ η σχετι κού λόγου αποκλει σμού
(«αυτοκάθαρση»)20;
Ε άν ναι, περι γρά ψ τε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν 21:
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Β: Λ όγ οι που σχετίζ ονται με την κατ αβολή φόρων ή ει σφορών κοι νωνι κής
ασφάλι σης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οι κονομι κός φορέας έχει εκπληρώ σει [] Ν αι [] Ό χι
όλες τι ς υποχρε ώσει ς του όσον αφορά
την πληρωμή φόρ ων ή ει σφορών
κοι νωνι κής ασφάλι σης 22, στ ην Ε λλά δα
και στ η χώ ρα στ ην οποί α εί ναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟ
Ρ ΟΙ

Εά νόχι αναφέρετε:
α) Χώ ρα ή κρά τος μέλος γι α το οποί ο
πρόκει ται:
β) Π οι ο εί ναι το σχετι κό ποσό;
γ) Π ως δι απι στώ θηκε η αθέτηση τ ων
υποχρεώ σε ων;
1) Μ έσω δι καστι κής ή δι οι κητι κής
απόφασης;
- Η εν λόγ ω απόφαση εί ναι τελεσί δι κη και
δεσμευτι κή;
- Αναφέρατε την ημερομηνί α κατ αδί κης ή
έκδοσης απόφασης
- Σ ε περί πτ ωση κατ αδι καστι κής απόφασης,
εφόσον ορίζ εται απευθεί ας σε αυτήν, τη
διά ρκει α της περι όδου αποκλει σμού:
2) Μ εά λλα μέ σα; Δι ευκρι νήστε:
δ) Ο οι κονομι κός φορέας έχει εκπληρώ σει
τι ς υποχρεώ σει ς του εί τε κατ αβά λλοντ ας
τους φόρους ή τι ς ει σφορές κοι νωνι κής
ασφά λι σης που οφεί λει
συμπερι λαμβανόμεν ων κατά περί πτ ωση,
τ ων δεδουλευμέν ων τόκ ων ή τ ων
προστί μων, εί τε υπαγόμενος σε δεσμευτι κό
δι ακανονι σμό γι α την κατ αβολή τους ;23
Ε άν η σ χετ ική τ εκμη ρίωση όσο ν αφο ρά τη ν
καταβολή τω ν φό ρω ν ή εισφο ρώ ν
κοινω νικής
ασφ άλ ισης
διατίθ ετα ι
ηλ εκτ ρο νικ ά, α ναφέ ρετ ε:

Ε ΙΣΦ ΟΡΕ Σ
Κ ΟΙΝΩΝ ΙΚΗ Σ
ΑΣΦ ΑΛ ΙΣΗ Σ

α) [……]·

α) [……]·

β) [……]

β) [……]

γ. 1) [] Ν αι [] Ό χι
-[] Ν αι [] Ό χι

γ. 1) [] Ν αι [] Ό χι
-[] Ν αι [] Ό χι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ. 2)[……]·
δ) [] Ν αι [] Ό χι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ. 2)[……]·
δ) [] Ν αι [] Ό χι
Εά νναι, να
αναφερθούν
λεπτομερεί ς
πληροφορί ες
[……]

(διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
εγγ ράφ ω ν): 24
[……][……][……]
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Γ: Λ όγ οι που σχετίζ ονται με αφε ρεγ γ υότητα, σύγ κρουση συμφε ρόντ ων ή
επαγ γ ελματι κό παράπτ ωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συμφερόντων
ή
επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οι κονομι κός φορέας έχει, εν γ νώσει του, [] Ν αι [] Ό χι
αθετήσει τι ς υποχρε ώσει ς του στ ους
τομεί ς του περι βαλλοντι κού, κοι νωνι κού
Ε άν ναι , ο οι κονομι κός φορέας έχει λά βει
και εργ ατι κού δι καί ου25;
μέτρα που να αποδει κνύουν την αξ ι οπι στί α
του παρά την ύπαρξ η αυτ ού του λόγου
αποκλει σμού (« αυτοκά θαρση» );
[] Ν αι [] Ό χι
Ε άν το έχει πράξ ει, περι γρά ψ τε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Β ρί σκεται ο οι κονομι κός φορέας σε [] Ν αι [] Ό χι
οποι αδήποτε
από
τι ς
ακόλουθες
κατ αστά σει ς26 :
α) πτώ χευση, ή
β) δι αδι κασί α εξ υγί ανσης, ή
γ) ει δι κή εκκαθά ρι ση, ή
δ) αναγκαστι κή δι αχεί ρι ση από εκκαθαρι στή
ή από το δι καστήρι ο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε δι αδι κασί α πτ ωχευτι κού
συμβι βασμού, ή
στ)
αναστ ολή
επι χει ρηματι κώ ν
δραστ ηρι οτήτ ων, ή
ζ) σε οποι αδήποτε ανά λογη κατά σταση
προκύπτ ουσα από παρόμοι α δι αδι κασί α
προβλεπόμενη σε εθνι κές δι ατά ξ ει ς νόμου
Εά νναι:
- Π αραθέστε λεπτομερή στ οι χεί α:
-[.......................]
- Δι ευκρι νί στε τους λόγους γι α τους οποί ους -[.......................]
ωστ όσο ο οι κονομι κός φορέας, θα δύνατ αι
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης
υπόψ η
της
εφαρμοστέας
εθνι κής
νομοθε σί ας και τ ων μέτρων σχετι κά με τη
συνέχε συνέχι ση της επι χει ρηματι κής του
λει τουργί ας
υπό
αυτές
αυτές
τι ς
27
περι στά σει ς
(διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
Εά ν η σχετι κή τεκμηρί ωση δι ατί θεται έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
ηλεκτρονι κά , αναφέρετε:
εγγ ράφ ω ν): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οι κονομι κός φορέας [] Ν αι [] Ό χι
σοβαρό επαγ γ ελματι κό παράπτ ωμα28;
Ε άν ναι , να αναφερθούν λεπτομερεί ς [.......................]
πληροφορί ες:
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Ε άν ναι , έχει λά βει ο οι κονομι κός φορέας
μέτρα αυτοκά θαρσης;
[] Ν αι [] Ό χι
Ε άν το έχει πράξ ει, περι γρά ψ τε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ν αι [] Ό χι

Έχει συνάψει ο οι κονομι κός φορέας
συμφωνί ες με ά λλους οι κονομι κούς φορεί ς
με
σκοπό
τη
στ ρέ βλ ωση
του
[…...........]
αντ αγ ωνι σμού;
Ε άν ναι , να αναφερθούν λεπτομερεί ς
πληροφορί ες:
Ε άν ναι , έχει λά βει ο οι κονομι κός φορέας
μέτρα αυτοκά θαρσης;
[] Ν αι [] Ό χι
Ε άν το έχει πράξ ει, περι γρά ψ τε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ν αι [] Ό χι
τυχόν σύγ κρουσης συμφερόντ ων 29, λόγ ω
της συμμετοχής του στ η δι αδι κασί α
ανά θεσης της σύμβασης;
Ε άν ναι , να αναφερθούν λεπτομερεί ς [.........…]
πληροφορί ες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ν αι [] Ό χι
επι χεί ρηση
συνδεδεμένη
με
αυτ όν
συμβουλές στ ην αναθέτουσα αρχή ή στ ον
αναθέτοντ α φορέα ή έχει με ά λλο τρόπο
αναμει χθεί στ ην προετοι μασί α της
δι αδι κασί ας σύναψ ης της σύμβασης 30;
Ε άν ναι , να αναφερθούν λεπτομερεί ς [...................…]
πληροφορί ες:
Έ χει επι δείξ ει ο οι κονομι κός φορέας [] Ν αι [] Ό χι
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλει α31
κατά την εκτέλεση ουσιώ δους απαί τησης
στ ο πλαί σι ο προηγούμενης δημόσι ας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντ α φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώ ρησης που εί χε ως
αποτέλεσμα την πρό ωρη κατ αγγελί α της
προηγούμενης σύμβασης , αποζ ημιώ σει ς ή
ά λλες παρόμοι ες κυρώ σει ς;
Ε άν ναι , να αναφερθούν λεπτομερεί ς [….................]
Ε άν ναι , έχει λά βει ο οι κονομι κός φορέας
πληροφορί ες:
μέτρα αυτοκά θαρσης;
[] Ν αι [] Ό χι
Ε άν το έχει πράξ ει, περι γρά ψ τε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
Μ πορεί
ο οι κονομι κός
φορέας
να [] Ν αι [] Ό χι
12

επι βεβαιώ σει ότι:
α) δεν έχει κρι θεί ένοχος σοβαρώ ν ψ ευδώ ν
δηλώ σε ων
κατά
την παροχή
τ ων
πληροφοριώ ν που απαι τούνται γι α την
εξ ακρί βωση της απουσί ας τ ων λόγ ων
αποκλει σμού ή την πλήρωση τ ων κρι τηρί ων
επι λογής,
β) δεν έχει αποκρύψ ει τι ς πληροφορί ες
αυτές,
γ) ήτ αν σε θέση να υποβά λλει χ ωρί ς
καθυστέρηση τα δι και ολογητι κά
που
απαι τούντ αι
από
την
αναθέτουσα
αρχή/ αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επι χει ρήσει να επηρεά σει με
αθέμι το τρόπο τη δι αδι κασί α λήψ ης
αποφά σε ων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντ α
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπι στευτι κές πληροφορί ες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμι το πλεονέκτημα
στ η δι αδι κασί α ανά θεσης ή να παρά σχει εξ
αμελεί ας παραπλανητι κές πληροφορί ες που
ενδέχεται να επηρεά σουν ουσι ωδώ ς τι ς
αποφά σει ς που αφορούν τον αποκλει σμό,
την επι λογή ή την ανά θεση;
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Δ. ΑΛ Λ ΟΙ Λ Ο
Γ ΟΙ ΑΠΟΚΛ Ε ΙΣ ΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200532:
Σ υντρέχουν οι προϋ ποθέσει ς εφαρμογής
της παρ. 4 του ά ρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ν αι [] Ό χι
(διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
εγγ ράφ ω ν): [……][……][……]
Εάν ναι, έ χει λ άβ ει ο οικο νομ ικός φο ρέας
μέτ ρα α υτοκ άθα ρσης;
[] Να ι [] Ό χι
Εάν το έχει πράξει, περιγ ράψ τ ε τα μέτ ρα
πο υ λήφθηκα ν:
[……]
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Μέ ρος IV: Κ ρι τήρι α επι λογ ής
Ό σον αφορά τα κρι τήρι α επι λογής ( ενότητα  ή ενότητες Α έ ως Δ του παρόντος μέρους) , ο
οι κονομι κός φορέας δηλώ νει ότι:
α: Γ ενι κή ένδειξ ηγ ιαόλα τα κρι τήρι α επι λογ ής
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 Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Π ληροί όλα τα απαι τούμενα κρι τήρι α [] Ν αι [] Ό χι
επι λογής;

Α: Κ αταλληλότ ητα
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 Ελλάδ α ή στο κ ράτος μέ λος
εγκ ατάσ τασή ς33; 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
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

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): [……][……][……]
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Β: Οι κονομι κή και χρηματ οοι κονομι κή επάρκει α
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική
και
χρηματοοικονομική
επάρκεια
1 α) Ο (« γενι κός») ετήσι ος κύκλος
εργ ασι ών του οι κονομι κού φορέα γι α τον
αρι θμό οι κονομι κώ ν ετώ ν που απαι τούντ αι
στ η σχετι κή δι ακήρυξ η ή στ ην πρόσκληση ή
στ α έγγραφα της σύμβασης :
και/ ή,
1 β) Ο μέ σος ετήσι ος κύκλος εργ ασι ών
του οι κονομι κού φορέ α γ ια τον αρι θμό
ετ ών που απαι τούνται στ η σχετι κή
δι ακήρυξ η ή στ ην πρόσκληση ή στ α
έγγ ραφα της σύμβασης εί ναι ο εξ ής 34:
Ε άν η σ χετ ική τ εκμη ρίωση διατίθ ετα ι
ηλ εκτ ρο νικ ά, α ναφέ ρετ ε:

Απάντηση:
έτος:
[……]
[…] νόμι σμα
έτος:
[……]
[…] νόμι σμα
έτος:
[……]
[…] νόμι σμα

κύκλος

εργασιώ ν:[……]

κύκλος

εργασιώ ν:[……]

κύκλος

εργασιώ ν:[……]

( αρι θμός ετώ ν, μέ σος κύκλος εργασιώ ν) :
[……],[……][…] νόμι σμα

(διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
εγγ ράφ ω ν):
[……][……][……]
2 α)
Ο ετήσι ος (« ει δι κός»)
κύκλος έτος: [……] κύκλος εργασιώ ν: [……][…]
εργ ασι ών του οι κονομι κού φορέ α στ ον νόμι σμα
επι χει ρηματι κό τομέ α που καλύπτεται έτος: [……] κύκλος εργασιώ ν: [……][…]
από τη σύμβαση και προσδι ορίζ εται στ η νόμι σμα
σχετι κή δι ακήρυξ η ή στ ην πρόσκληση ή έτος: [……] κύκλος εργασιώ ν: [……][…]
στ α έγγραφα της σύμβασης γι α τον αρι θμό νόμι σμα
οι κονομι κώ ν ετώ ν που απαι τούνται εί ναι ο
εξ ής:
και/ ή,
2 β) Ο μέ σος ετήσι ος κύκλος εργ ασι ών
του οι κονομι κού φορέ α στ ον τομέ α και
γ ια τον αρι θμό ετ ών που απαι τούνται ( αρι θμός ετώ ν, μέ σος κύκλος εργασιώ ν) :
στ η
σχετι κή δι ακήρυξ η ή
στ ην [……],[……][…] νόμι σμα
πρόσκληση ή στ α έγγ ραφα της
σύμβασης εί ναι ο εξ ής35:
Ε άν η σ χετ ική τ εκμη ρίωση διατίθ ετα ι
ηλ εκτ ρο νικ ά, α ναφέ ρετ ε:

(διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
εγγ ράφ ω ν):
[……][……][……]
3) Σ ε περί πτ ωση που οι πληροφορί ες […................................…]
σχετι κά με τον κύκλο εργασιώ ν ( γενι κό ή
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ει δι κό) δεν εί ναι δι αθέσι μες γι α ολόκληρη
την απαι τούμενη περί οδο, αναφέρετε την
ημερομηνί α που ι δρύθηκε ή ά ρχι σε τι ς
δραστ ηρι ότητές του ο οι κονομι κός φορέας:
4)Ό σον αφορά τι ς χρηματ οοι κονομι κές
αναλογί ες36 που ορίζ ονται στ η σχετι κή
δι ακήρυξ η ή στ ην πρόσκληση ή στ α
έγγραφα της σύμβασης, ο οι κονομι κός
φορέας δηλώ νει ότι οι πραγματι κές τι μές
τ ων απαι τούμεν ων αναλογιώ ν έχουν ως
εξ ής:
Εά ν η σχετι κή τεκμηρί ωση δι ατί θεται
ηλεκτρονι κά , αναφέρετε:

( προσδι ορι σμός
της
απαι τούμενης
αναλογί ας- αναλογί α μετ αξ ύ x και y37 -και η
αντί στοι χη αξ ί α)

(διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
εγγ ράφ ω ν):
[……][……][……]
5)
Το
ασφαλι σμένο
ποσό
στ ην [……][…] νόμι σμα
ασφαλι στι κή κάλυψη επαγ γ ελματι κών
κι νδύν ων του οι κονομι κού φορέα εί ναι το
(διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
εξ ής:
Ε άν οι εν λόγω πλ η ροφο ρί ες διατίθ εντα ι έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
εγγ ράφ ω ν):
ηλ εκτ ρο νικ ά, α ναφέ ρετ ε:
[……][……][……]
6) Ό σον αφορά τι ς λοι πές οι κονομι κές ή [……..........]
χρηματ οοι κονομι κές
απαι τήσει ς,
οι
οποί ες ( ενδέχεται να) έχουν προσδι ορι στεί
στ η σχετι κή δι ακήρυξ η ή στ ην πρόσκληση ή
στ α έγγραφα της σύμβασης, ο οι κονομι κός
φορέας δηλώ νει ότι:
Ε άν η σ χετ ική τ εκμη ρίωση πο υ ενδέχεται (διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
να
έ χει προ σδ ιο ριστ εί
στη σ χετ ική έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
προ κή ρυξη ή στα έγγ ραφα της σύμβασης εγγ ράφ ω ν):
[……][……][……]
διατίθ ετα ι ηλ εκτ ρο νικ ά, α ναφέ ρετ ε:
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Γ: Τ εχνι κή και επαγ γ ελματι κή ι κανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1 α) Μ όνο γι α τι ς δημόσιες συμβάσεις
έργων:
Κ ατά τη διά ρκει α της περι όδου αναφορά ς38,
ο οι κονομι κός φορέας έχει εκτελέ σει τα
ακόλουθα έργ α του εί δους που έχει
προσδι ορι στεί :
Ε άν η σ χετ ική τ εκμη ρίωση όσο ν αφο ρά τη ν
καλή
εκτέλ εση και ολοκλή ρωση τω ν
σημα ντ ικότ ερω ν
εργ ασ ιώ ν
διατίθ ετα ι
ηλ εκτ ρο νικ ά, α ναφέ ρετ ε:
1 β) Μ όνο γι α δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κ ατά τη διά ρκει α της περι όδου αναφορά ς39,
ο οι κονομι κός φορέας έχει προβεί στι ς
ακόλουθες
κυρι ότερες
παραδόσει ς
αγ αθ ών
του
εί δους
που
έχει
προσδι ορι στεί ή έχει παράσχει τι ς
ακόλουθες κυρι ότερες υπηρε σί ες του
εί δους που έχει προσδι ορι στεί:
Κ ατά τη σύντ αξ η του σχετι κού κατ αλόγου
αναφέρετε τα ποσά , τι ς ημερομηνί ες και
τους παραλήπτες δημόσι ους ή ι δι ωτι κούς 40:
2) Ο οι κονομι κός φορέας μπορεί να
χρησι μοποι ήσει το ακόλουθο τεχνι κό
προσωπι κό ή τι ς ακόλουθες τεχνι κές
υπηρε σί ες41, ι δί ως τους υπεύθυνους γι α
τον έλεγχο της ποι ότητ ας:
Σ την περί πτ ωση δημόσι ων συμβά σε ων
έργ ων, ο οι κονομι κός φορέας θα μπορεί να
χρησι μοποι ήσει το ακόλουθο τεχνι κό
προσωπι κό ή τι ς ακόλουθες τεχνι κές
υπηρεσί ες γι α την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οι κονομι κός φορέας χρησι μοποι εί τον
ακόλουθο
τεχνι κό
εξ οπλι σμό
και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα γ ια την
δι ασφάλι ση της ποι ότητας και τα μέ σα
μελέτης και έρευνας που δι αθέτει εί ναι τα
ακόλουθα:
4) Ο οι κονομι κός φορέας θα μπορεί να

Απάντηση:
Αρι θμός
ετώ ν
( η περί οδος
αυτ ή
προσδι ορίζ εται στ η σχετι κή δι ακήρυξ η ή
στ ην πρόσκληση ή στ α έγγραφα της
σύμβασης
που
αναφέροντ αι
στ ην
δι ακήρυξ η):
[…]
Έ ργα: [……]
(διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
εγγ ράφ ω ν):
[……][……][……]
Αρι θμός
ετώ ν
( η περί οδος
αυτ ή
προσδι ορίζ εται στ η σχετι κή δι ακήρυξ η ή
στ ην πρόσκληση ή στ α έγγραφα της
σύμβασης
που
αναφέροντ αι
στ ην
δι ακήρυξ η):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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ημερομηνίες

παραλήπτες

εφαρμόσει
τα ακόλουθα συστ ήματ α
δι αχεί ρι σης της αλυσί δας ε φοδι ασμού
και ανί χνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση,
για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
Ο οι κονομι κός φορέας θα επι τρέπει τη
δι ενέργει α ελέγ χων42 όσον αφορά το
παραγ ωγ ι κό δυναμι κό ή τι ς τεχνι κές
ι κανότητες του οι κονομι κού φορέα και,
εφόσον κρί νεται αναγκαί ο, όσον αφορά τα
μέ σα μελέτης και έρευνας που αυτ ός
δι αθέτει καθώ ς και τα μέτρα που λαμβάνει
γ ιατον έλεγ χο της ποι ότητας;
6) Οι ακόλουθοι τί τλοι σπουδ ών και
επαγ γ ελματι κών προσόντ ων δι ατί θενται
από:
α) τον ί δι ο τον πά ροχο υπηρεσιώ ν ή τον
εργολά βο,
και/ή ( ανά λογα με τι ς απαι τήσει ς που
ορίζ ονται στ η σχετι κή πρόσκληση ή
δι ακήρυξ η ή στ α έγγραφα της σύμβασης)
β) τα δι ευθυντι κά στελέχη του:
7) Ο οι κονομι κός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζ ει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περι βαλλοντι κής δι αχεί ρι σης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέ σο ετήσι ο εργ ατοϋ παλληλι κό
δυναμι κό του οι κονομι κού φορέα και ο
αρι θμός τ ων δι ευθυντι κώ ν στελεχώ ν του
κατά τα τελευταί α τρί α έτη ήτ αν τα εξ ής:

[] Ν αι [] Ό χι

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

β) [……]
[……]

Έ τος,
μέ σο ετήσι ο εργατοϋ παλληλι κό
προσωπι κό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έ τος, αρι θμός δι ευθυντι κώ ν στελεχώ ν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οι κονομι κός φορέας θα έχει στ η [……]
διά θεσή του τα ακόλουθα μηχανήματ α,
εγ καταστ άσει ς και τεχνι κό εξ οπλι σμό γι α
την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οι κονομι κός φορέας προτί θεται, να [....……]
αναθέ σει
σε τρί τους υπό μορφή
υπεργ ολαβί ας43 το ακόλουθο τμήμα ( δηλ.
ποσοστ ό) της σύμβασης:
11) Γι α δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
[] Ν αι [] Ό χι
:
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Ο οι κονομι κός φορέας θα παρά σχει τα
απαι τούμενα δεί γματ α,
περι γραφές ή
φωτ ογραφί ες τ ων προϊ όντ ων που θα
προμηθεύσει, τα οποί α δεν χρειάζ εται να
συνοδεύοντ αι
από
πι στοποι ητι κά
γνησι ότητας·
Κ ατά περί πτ ωση, ο οι κονομι κός φορέας
δηλώ νει περαι τέρω ότι θα προσκομί σει τα
απαι τούμενα πι στοποι ητι κά γνησι ότητας.
Ε άν η σ χετ ική τ εκμη ρίωση διατίθ ετα ι
ηλ εκτ ρο νικ ά, α ναφέ ρετ ε:
12)
Για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών:
Μ πορεί
ο οι κονομι κός
φορέας
να
προσκομί σει
τα
απαι τούμενα
πι στοποι ητι κά που έχουν εκδοθεί από
επί σημα ι νστι τούτα ελέγ χου ποι ότητας ή
υπηρεσί ες αναγν ωρι σμέν ων ι κανοτήτ ων, με
τα οποί α βεβαιώ νεται η κατ αλληλότητα τ ων
προϊ όντ ων, επαληθευόμενη με παραπομπές
στι ς τεχνι κές προδι αγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποί α ορίζ ονται στ η σχετι κή
δι ακήρυξ η ή στ ην πρόσκληση ή στ α
έγγραφα της σύμβασης που αναφέροντ αι
στ η δι ακήρυξ η;
Ε άν όχι , εξ ηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποι α ά λλα αποδει κτι κά μέσα
μπορούν να προσκομι στούν:
Ε άν η σ χετ ική τ εκμη ρίωση διατίθ ετα ι
ηλ εκτ ρο νικ ά, α ναφέ ρετ ε:

[] Ν αι [] Ό χι

(διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
εγγ ράφ ω ν): [……][……][……]
[] Ν αι [] Ό χι

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

(διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
εγγ ράφ ω ν): [……][……][……]
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Δ: Σ υστήματ α δι ασφάλι σης ποι ότητας και πρότυπα περι βαλλοντι κής δι αχεί ρι σης
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
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θ α εί ναι σε θέση ο οι κονομι κός φορέας να
προσκομί σει πι στοποι ητι κά που έχουν
εκδοθεί από ανεξ ά ρτητους οργανι σμούς
που βεβαιώ νουν ότι ο οι κονομι κός φορέας
συμμορφώ νεται
με
τα
απαι τούμενα
πρότυπα
δι ασφάλι σης
ποι ότητας,
συμπερι λαμβανομένης
της
προσβασι μότητας γι α ά τομα με ει δι κές
ανά γκες;
Ε άν όχι , εξ ηγήστε τους λόγους και
δι ευκρι νί στε ποι α ά λλα αποδει κτι κά μέ σα
μπορούν να προσκομι στούν όσον αφορά το
σύστ ημα δι ασφά λι σης ποι ότητας:
Ε άν η σ χετ ική τ εκμη ρίωση διατίθ ετα ι
ηλ εκτ ρο νικ ά, α ναφέ ρετ ε:
Θ α εί ναι σε θέση ο οι κονομι κός φορέας να
προσκομί σει πι στοποι ητι κά που έχουν
εκδοθεί από ανεξ ά ρτητους οργανι σμούς
που βεβαιώ νουν ότι ο οι κονομι κός φορέας
συμμορφώ νεται
με
τα
απαι τούμενα
συστ ήματ α ή πρότυπα περι βαλλοντι κής
δι αχεί ρι σης;
Ε άν όχι , εξ ηγήστε τους λόγους και
δι ευκρι νί στε ποι α ά λλα αποδει κτι κά μέ σα
μπορούν να προσκομι στούν όσον αφορά τα
συστ ήματ α ή πρότυπα περι βαλλοντι κής
δι αχεί ρι σης:

Απάντηση:

Ε άν η σ χετ ική τ εκμη ρίωση
ηλ εκτ ρο νικ ά, α ναφέ ρετ ε:

(διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
εγγ ράφ ω ν): [……][……][……]

διατίθ ετα ι

[] Ν αι [] Ό χι

[……] [……]

(διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
εγγ ράφ ω ν): [……][……][……]
[] Ν αι [] Ό χι

[……] [……]
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Μέ ρος V: Πε ρι ορι σμός του αρι θμού τ ων πληρούντ ων τα κρι τήρι α επι λογ ής
υποψηφί ων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό
του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντ ρέχει περί πτ ωση, που θα πρέπει να
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση,
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οι κονομι κός φορέ ας δηλ ώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί
τα αντι κει μενι κά
και χ ωρί ς
δι ακρί σει ς κρι τήρι α ή κανόνες που πρόκει ται
να εφαρμοστ ούν γι α τον περι ορι σμό του
αρι θμού τ ων υποψ ηφί ων με τον ακόλουθο
τρόπο:
Ε φόσον ζ ητούντ αι ορι σμένα πι στοποι ητι κά
ή λοι πές μορφές αποδει κτι κώ ν εγγρά φων,
αναφέρετε γι α καθένα από αυτ ά αν ο
οι κονομι κός
φορέας
δι αθέτει
τα
απαι τούμενα έγγραφα:
Ε άν ο ρισμέ να
α πό
τα
εν λόγω
πιστο πο ιητ ικ ά
ή
λοι πές
μο ρφές
α ποδ εικτ ικώ ν
στοιχείω ν
διατίθ εντα ι
44
ηλ εκτ ρο νικ ά , α ναφέ ρετ ε για το καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ν αι [] Ό χι45

(διαδ ικτ υακή διεύθ υνση , α ρχή ή φο ρέας
έκδοσης, επα κ ριβή στοιχεία α ναφο ράς τω ν
εγγ ράφ ω ν): [……][……][……]46
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Μέ ρος VI: Τ ελι κές δηλ ώσει ς
Ο κ άτωθ ι υπο γ εγ ραμμέ νος , δηλώ νω επισήμως ότι τα στοιχεία πο υ έ χω α ναφέ ρει σύμφω να
μ ε τα μέ ρη Ι – IV α νωτέ ρω εί να ι ακ ριβή και ο ρθ ά και ότι έ χω πλ ή ρη επίγ νωση τω ν
σ υνεπειώ ν σ επερί πτωση σοβα ρώ ν ψ ευδώ νδηλώσ εω ν.
Ο κ άτωθ ι υπο γ εγ ραμμέ νος , δηλώ νω επισήμως ότι είμα ισ ε θέση, κατό πιν αιτήματος και
χω ρίς καθ υστέ ρηση, να προ σκομίσω τα πιστο πο ιητ ικ ά κα ι τις λοι πές μο ρφές α ποδ εικτ ικώ ν
εγγ ράφω ν πο υ α ναφέ ρο ντα ι47, εκτός εάν :
α) η α ναθέτο υσα α ρχή ή ο α ναθέτω ν φο ρέας έ χει τη δ υνατότητα να λ άβ ει τα σ χετ ικ ά
δικα ιολογητικ άα πευθ είας μ ε πρό σβαση σ ε εθ νική β άση δ εδομέ νω ν σ ε ο πο ιοδή ποτ ε κ ράτος
μέλος α υτή διατίθ ετα ι δω ρεάν48.
β) η α ναθέτο υσα α ρχή ή ο α ναθέτω ν φο ρέας έ χο υν ήδη στη ν κατο χή το υς τα σ χετ ικ ά
έγγ ραφα.
Ο κ άτωθ ι υπο γ εγ ραμμέ νος δίδω επισήμως τη σ υγκατ άθ εσή μο υ στ... [ προσδ ιο ρισμός της
α ναθέτο υσας α ρχής ή το υ α ναθέτο ντα φο ρέα , ό πως καθο ρίζ ετα ι στο μέ ρος Ι , ενό τητα Α],
προ κ ειμέ νο υ να α ποκτήσ ει πρό σβαση σ ε δικα ιολογητικ ά τω ν πλ η ροφο ριώ ν τις ο ποί ες έ χω
υπο β άλλ ει στ... [ να προ σδ ιο ριστ εί το α ντίστο ιχο μέ ρος / ενότητα/σημ είο ] το υ πα ρό ντος
Τ υπο πο ιημέ νο υ Ε ντύ πο υ Υ πεύθ υνης Δήλώσης για το υς σκο πούς τ... [ προσδι ορι σμός της
δι αδι κασί ας προμήθει ας: ( συνοπτι κή περι γραφή, παραπομπή στ η δημοσί ευση στ ον εθνι κό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονι κό, αρι θμός αναφορά ς)] .

Ημ ερομη νία , τό πος και, ό πο υ ζητ είτα ι ή εί να ι α πα ραίτητο, υπο γ ραφή (-ές): [……]
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1

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
2

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

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.
3

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.
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
4

5

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

6

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “ Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ
του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
7

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.
8

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).
9

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
10

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).
11

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.
12

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.
13

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”.
14

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.".
15

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 )
16

17

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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)
20

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
21

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).
22

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
23

24

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
25

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
26

27

Άρθρο 73 παρ. 5.

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
28

29

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

30

Πρβλ άρθρο 48.

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
31

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
32

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.
33

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
34

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
35

36

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

37

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
38

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
39

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
40

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται
στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
41

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει , εξ ονόματός της
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
42

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ ,
ενότητα Γ ανωτέρω.
43

44

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

45

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

46

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

47

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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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