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ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
Για
τθν
επιλογι
εξωτερικοφ
ςυνεργάτθ για τθν υποςτιριξθ τθσ
Περιφζρειασ Αττικισ ςτο πλαίςιο
του ζργου Εδαφικισ υνεργαςίασ
(Interreg Europe) «PGI05232 eMOPOLI: Electro MObility as driver
to support POLicy Instruments for
sustainable mobility»
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η
ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΒΑΕΙ ΣΗ ΒΕΛΣΙΣΗ ΧΕΗ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ-ΣΙΜΗ
Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ:
60.000,00€ πλζον Φ.Ρ.Α.

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Το N. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ Α’/87/7.6.2010),
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Τθν με αρικμ. 109290/39629/29 Δεκεμβρίου 2016 (ΦΕΚ Βϋ 4251) Απόφαςθ του
Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ περί «Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ.
438/2016 απόφαςθσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Ρεριφζρειασ Αττικισ με τθν
οποία τροποποιείται ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Αττικισ»
3. Τθ με αρ. πρωτ. 498816/2-9-2019 (ΑΔΑ:ΩΝΞ67Λ7-1ΑΛ) απόφαςθ του
Ρεριφερειάρχθ Αττικισ περί οριςμοφ Χωρικϊν Αντιπεριφερειαρχϊν Αττικισ και τθ
με αρ. πρωτ. 499022/2-9-2019 (ΑΔΑ:ΩΞΟ7Λ7-7ΕΣ) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Αττικισ περί οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν και Ρροζδρου Οικονομικισ Επιτροπισ
Ρεριφζρειασ Αττικισ/Μεταβίβαςθσ Αρμοδιοτιτων (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./3-9- 2019)
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4. Τθ με αρ. πρωτ. 555798/20-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΕΚ7Λ7-Β4Σ) απόφαςθ του
Ρεριφερειάρχθ Αττικισ περί ανάκεςθσ-μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτον
Εκτελεςτικό Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, τθ με αρ. πρωτ. 555802/20-92019 (ΑΔΑ:ΨΜΤΤ7Λ7-ΚΝΦ) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Αττικισ περί
τροποποίθςθσ και ςυμπλιρωςθσ τθσ με αρ. πρωτ. 505910/4-9-2019 απόφαςθσ, τθ
με αρ. πρωτ. 555804/20-9-2019 (ΑΔΑ:69ΑΕ7Λ7-40Ι) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Αττικισ περί τροποποίθςθσ και ςυμπλιρωςθσ τθσ με αρ. πρωτ. 499022/2-9-2019
απόφαςθσ και τθ με αρ. πρωτ. 555806/20-9-2019 (ΑΔΑ:Ω5ΙΤ7Λ7-ΘΒ8) απόφαςθ
του Ρεριφερειάρχθ Αττικισ περί εξουςιοδότθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
αρκ. 108 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 3571/τ.Βϋ/25-9-2019)
5. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’/143/26.06.2014) «Αρχζσ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ
και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - Δθμόςιο Λογιςτικό», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
6. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ
Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».
7. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11-04-2012) «υκμίςεισ για τθν τοπικι
ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ
Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
8. Τον Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ A' 47/11-05-2015) Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ ΔιοίκθςθσΚαταπολζμθςθ Γραφειοκρατίασ και θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, Αποκατάςταςθ
Αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ.
9. Τθν υπ’ αρικμ. PGI05232 πρόταςθ τθσ πράξθσ «Electro MObility as driver to
support POLicy Instruments for sustainable mobility» με ακρωνφμιο e-MOPOLI θ
ζγκριςθ τθσ οποίασ κοινοποιικθκε ςτο εταιρικό ςχιμα ςφμφωνα με το από 28-052018 γράμμα ειδοποίθςθσ από το πρόγραμμα Interreg Europe.
10. Το από 07-06-2018 υπογεγραμμζνο Συμβόλαιο Χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ
(Subsidy Contract) μεταξφ του ςυντονιςτι εταίρου και τθσ αρχισ διαχείριςθσ του
προγράμματοσ Interreg Europe.
11. Το από 05-07-2018 υπογεγραμμζνο Συμφωνθτικό Συνεργαςίασ Ζργου, μεταξφ
του ςυντονιςτι εταίρου και τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.
12. Τισ με αρ. 328/2019 και 329/2019 Αποφάςεισ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου
Αττικισ, με τισ οποίεσ εγκρίκθκε το Ρρόγραμμα Εκτελεςτζων Ζργων και
Ρροχπολογιςμοφ αντίςτοιχα, τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ για το οικονομικό ζτοσ 2020.
ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται το ζργο “e-MOPOLI: Electro MObility as a driver to
support POLicy Instruments for sustainable mobility ” ςτο Ρρόγραμμα Εκτελεςτζων
και ςτον Ρροχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, με ΚΑΕ: 9916.01.002.
13. Τθν με αρ. πρωτ. 3945/03-01-2020 ςχετικι Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ
(ΑΔΑ: Ω2ΦΧ7Λ7).
14. Τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του ζργου.
15. Τισ υποχρεϊςεισ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ
ανωτζρω πράξθσ.
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ
ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ, προχπολογιςμοφ 60.000,00 €, πλζον Φ.Ρ.Α. 24% και
καλοφμε φυςικά / νομικά πρόςωπα που επικυμοφν, να υποβάλουν με
οποιοδιποτε τρόπο, ςτο Ρρωτόκολλο τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ,
Λ. Συγγροφ 80-88, Τ.Κ.117 41, 5οσ όροφοσ, ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για
τθν ανάδειξθ αναδόχου για παροχι υπθρεςιϊν εξωτερικοφ ςυνεργάτθ για τθν
υποςτιριξθ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ ςτο πλαίςιο του ζργου Εδαφικισ Συνεργαςίασ
(Interreg Europe) «PGI05232 e-MOPOLI: Electro MObility as driver to support
POLicy Instruments for sustainable mobility».
Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ 18/12/2020, 11.30 π.μ.
Σόποσ διενζργειασ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ , Λ. ΤΓΓΡΟΤ 80-88 ,
5οσ ΟΡΟΦΟ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν :
α. όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά,
β. Ενϊςεισ εταιρειϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά,
γ. ςυνεταιριςμοί,
που δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ.
Μειοδότθσ κα αναδειχκεί ο προςφζρων τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ ςε ευρϊ.
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ επί εκατόν ογδόντα
(180) θμζρεσ από τθν επόμενθ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου
ΑΡΟΙΡΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΡΑΑΔΕΚΤΘ.
Θ προκιρυξθ είναι διακζςιμθ ςτο διαδίκτυο, ςτθ διεφκυνςθ : www.patt.gov.gr.
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςυγκεκριμζνα
από το πρόγραμμα Interreg Europe κατά 85% και από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων κατά 15% και είναι ενταγμζνο ςτον προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ
Αττικισ με ΚΑΕ: 9916.01.002.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
NIKOLAOS PEPPAS
Ημερομηνία: 2020.12.03
15:48:40 EET
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΕΡΓΩΝ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ
_________________
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Για τθν επιλογι εξωτερικοφ ςυνεργάτθ για τθν υποςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ
Αττικισ ςτο πλαίςιο του ζργου Εδαφικισ υνεργαςίασ (Interreg Europe)
«PGI05232 e-MOPOLI: Electro MObility as driver to support POLicy Instruments
for sustainable mobility»,
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 60.000,00€, πλζον ΦΠΑ 24%.

Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ : 18/12/2020
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ΑΡΘΡΟ 14 - ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ…………………………………………………………………….ςελ. 16
ΑΡΘΡΟ 15 – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ…………………………………………ςελ. 16
ΑΡΘΡΟ 16 - ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΙΔΙΚΙΑ……………………………………………………………….ςελ. 17
ΜΕΡΟ Β’
ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ………………………………………………………….ςελ. 18
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ΜΕΡΟ Α’
ΑΡΘΡΟ 1 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν φυςικά πρόςωπα, ενϊςεισ,
ςυνεταιριςμοί και κοινοπραξίεσ, προερχόμενεσ από κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι από κράτθ που ζχουν
υπογράψει τθ ςυμφωνία για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ (Σ.Δ.Σ.) του Ραγκόςμιου
Οργανιςμοφ Εμπορίου (Ρ.Ο.Ε.), που ζχουν το νόμιμο δικαίωμα,
δραςτθριοποιοφνται ςτον ςχετικό τομζα και πλθροφν τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτθν παροφςα Απόφαςθ. Οι ενϊςεισ και οι
κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι, προκειμζνου
να υποβάλουν προςφορά.
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ που πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ,
οφείλει να διακζτει ειδικι τεχνικι και επιςτθμονικι εμπειρία. Συγκεκριμζνα, ο
υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ, με ποινι
αποκλειςμοφ, τισ παρακάτω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό:

Να διακζτει κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν
υλοποίθςθ ερευνθτικϊν ζργων, θ οποία να αποδεικνφεται με τθν επιτυχι
ολοκλιρωςθ τουλάχιςτον πζντε (5) ςυγκοινωνιακϊν ερευνθτικϊν ζργων του
προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ (INTERREG) τθν τελευταία
10ετία.

Να διακζτει Ομάδα Ζργου που να απαρτίηεται από τουλάχιςτον δφο (2)
ςτελζχθ με ειδίκευςθ, τεχνογνωςία και εμπειρία που πλθροφν τα κριτιρια του
επόμενου εδαφίου.
Τα παραπάνω υπάρχει θ δυνατότθτα να καλφπτονται ακροιςτικά ςε περιπτϊςεισ
ενϊςεωσ εταιριϊν.
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ
Α. Διευκυντισ Ζργου (Project Manager)
 Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ, ι ιςότιμου ζτερθσ χϊρασ,
 Κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ τίτλου (MSc), ι/ και Διδακτορικοφ διπλϊματοσ (PhD) ΑΕΙ
τθσ θμεδαπισ, ι ιςότιμου ζτερθσ χϊρασ,
 Με εμπειρία δζκα (10) τουλάχιςτον ετϊν ςε μελζτεσ ι/και ερευνθτικά ζργα ςτον
τομζα των μεταφορϊν,
 Με εμπειρία ςε τουλάχιςτον τζςςερα (04) Ευρωπαϊκά ζργα ςτον τομζα των
μεταφορϊν τα τελευταία πζντε (05) ζτθ,
 Με εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ ςχεδίου δράςθσ ςτον τομζα τθσ βιϊςιμθσ
κινθτικότθτασ,
 Άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ*.
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Β. Συγκοινωνιολόγοσ Μθχανικόσ
 Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ, ι ιςότιμου ζτερθσ χϊρασ,
 Κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ τίτλου (MSc), ι/ και Διδακτορικοφ διπλϊματοσ (PhD) ΑΕΙ
τθσ θμεδαπισ, ι ιςότιμου ζτερθσ χϊρασ,
 Mε εμπειρία πζντε (05) τουλάχιςτον ετϊν ςε μελζτεσ ι/και ερευνθτικά ζργα ςτον
τομζα των μεταφορϊν,
 Με εμπειρία ςε τουλάχιςτον δφο (02) Ευρωπαϊκά ζργα ςτον τομζα των
μεταφορϊν τα τελευταία πζντε (05) ζτθ,
 Άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ*.
*Θ άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ αποδεικνφεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο ΡΔ.50/2001, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
Θ διάρκειασ απαςχόλθςθσ ορίηεται για τρεισ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, θ ςφμβαςθ δεν μπορεί να παρατακεί πζρα από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ Α’ φάςθσ του ζργου Εδαφικισ Συνεργαςίασ «PGI05232 e-MOPOLI: Electro
MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility».
ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζςουν ι να αποςτείλουν με οποιοδιποτε
τρόπο αλλά με δικι τουσ αποκλειςτικά ευκφνθ για τθν εμπρόκεςμθ κατάκεςθ,
Ρροςφορά εμπεριζχουςα τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζχρι τθν 17/12/2020, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 14.00 μμ
(τζλοσ προκεςμίασ) ςτθ διεφκυνςθ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
Κτίριο Λ. υγγροφ 80-88, Ακινα, ΣΚ 11741
Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, 5οσ όροφοσ, Γρ. 524,
Τπ’ όψθ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
Ο φάκελοσ πρζπει να ςυνοδεφεται από διαβιβαςτικό ζγγραφο ςτο οποίο να
αναγράφονται τα ςτοιχεία του υποψθφίου, ο τίτλοσ του ζργου και θ ζνδειξθ «ΝΑ
ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ».
Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςταλμζνεσ
προςφορζσ δεν τθροφν τθν προκεςμία του παρόντοσ άρκρου, κεωροφνται
ΕΚΠΡΟΘΕΜΕ, δεν λαμβάνονται υπόψθ και επιςτρζφονται χωρίσ να
αποςφραγιςτοφν.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ( άρκρα 92, 93 και 94 του Ν. 4412/2016)
1. Θ προςφορά υποβάλλεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο,
κακαρογραμμζνθ και χωρίσ ξφςματα. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε
αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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2. Στον φάκελο προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
α. Θ λζξθ Ρροςφορά,
β.Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Ρεριφζρεια Αττικισ, Διεφκυνςθ
Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ),
γ. Ο τίτλοσ του διαγωνιςμοφ (υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ για τθν επιλογι εξωτερικοφ
ςυνεργάτθ για τθν υποςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ ςτo πλαίςιo του ζργου
Εδαφικισ υνεργαςίασ (Interreg Europe) «PGI05232 e-MOPOLI: Electro Mobility as
driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility»),
δ. Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφορϊν),
ε. Τα ςτοιχεία του υποψθφίου.
Οι υποψιφιοι υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ»,
β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά»,
γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι προςφορά».
Αναλυτικά :
α) Ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά
υμμετοχισ» περιζχει:
1. Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία: Να αναφζρεται ο τίτλοσ και τα ςτοιχεία τθσ
διακιρυξθσ και να δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ οποίασ ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται
ανεπιφφλακτα.
2. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 του
Ν. 4412/2016, υπόδειγμα τθσ οποίασ επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα B’ τθσ
παροφςασ και θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ.
3. Τα αποδεικτικά ζγγραφα που νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του
υποψθφίου νομικοφ προςϊπου, ιτοι:

Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν, εάν πρόκειται για ατομικι επιχείρθςθ,

Ιςχφον καταςτατικό τθσ εταιρείασ, ΦΕΚ ςφςταςθσ, τροποποίθςθσ
καταςτατικοφ και εκπροςϊπθςθσ, αν πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΡΕ, Α.Ε.
4. Αναλυτικό προφίλ του υποψιφιου αναδόχου και των οριηόμενων ςυμβοφλων
ι/και υπεργολάβων (ςε περίπτωςθ που δθλωκοφν).

Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ αναφορικά με τα οριηόμενα μζλθ τθσ Ομάδασ ζργου,
κακοριςμόσ
ρόλων,
βιογραφικά
αυτϊν,
ςυναφι
αποδεικτικά
επαγγελματικισ εμπειρίασ, βεβαιϊςεισ κ.λπ.

Συμπλθρωμζνο πίνακα-κατάλογο με ςυνοπτικι περιγραφι των κυριοτζρων,
παρόμοιων με το προκθρυςςόμενο ςυναφϊν ζργων (με ςυμβάςεισ και
ςχετικζσ βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ).

Κάκε άλλθ πλθροφορία, που ο υποψιφιοσ επικυμεί να γνωςτοποιιςει
(απλά αντίγραφα πτυχίων, πιςτοποιιςεισ, νομιμοποιθτικά ζγγραφα
ιςοτιμιϊν κοκ).
Διευκρίνιςθ για τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986
Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, το ΤΕΥΔ υποβάλλουν:
Α) Πταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται από τον Ρρόεδρο
του ςυνεταιριςμοφ.
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Β) Πταν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, το ΤΕΥΔ αφορά κάκε μζλοσ που
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.
Γ) Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νομικοί εκπρόςωποί του.
Διευκρίνιςθ για το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, το ΤΕΥΔ υποβάλλουν:
Α) Οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Ρ.Ε.
Β) Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ κακϊσ και όλα τα μζλθ του Δ.Σ. , όταν το νομικό
πρόςωπο είναι Α.Ε.
Γ) Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νομικοί εκπρόςωποί του.
Δ) Πταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται από τον Ρρόεδρο
του ςυνεταιριςμοφ.
Ε) Πταν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, το ΤΕΥΔ αφορά κάκε μζλοσ που
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.
Θ θμερομθνία υπογραφισ των υπεφκυνων δθλϊςεων πρζπει να είναι εντόσ των
τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ
υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν άλλωσ ορίηεται
ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ. (Ν.4250/2014, άρκρο 3).
Διευκρινίςεισ για τα δικαιολογθτικά από τα οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ
του νομικοφ προςϊπου και τα πρόςωπα που νόμιμα δεςμεφουν το νομικό
πρόςωπο:
* Ρροκειμζνου για ΑΕ και ΕΡΕ:
- Καταςτατικό ςφςταςθσ του νομικοφ προςϊπου και τισ τυχόν τροποποιιςεισ του,
νομίμωσ επικυρωμζνα, κακϊσ και τα αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ ι αντίςτοιχα
πιςτοποιθτικά δθμοςίευςθσ ςτο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΘ εφόςον πρόκειται για
πράξεισ και ςτοιχεία των οποίων θ υποχρζωςθ καταχϊρθςθσ ςτο ΓΕΜΘ
δθμιουργικθκε από 1.1.2015.
- ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ ι απόφαςθ των εταίρων περί
εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου ι αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά δθμοςίευςθσ
ςτο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΘ, εφόςον πρόκειται για πράξεισ και ςτοιχεία των
οποίων θ υποχρζωςθ καταχϊρθςθσ ςτο ΓΕΜΘ δθμιουργικθκε από 1.1.2015.
- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του
καταςτατικοφ / μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
* Ρροκειμζνου για ΟΕ, ΕΕ:
- Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά, νομίμωσ
επικυρωμζνα.
- Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των
μεταβολϊν/τροποποιιςεων του καταςτατικοφ.
Τα νομικά πρόςωπα που είναι εγκατεςτθμζνα ςτθν αλλοδαπι υποβάλλουν κατά
περίπτωςθ τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ και τα δικαιολογθτικά από τα οποία
προκφπτουν τα πρόςωπα που νομικά δεςμεφουν το νομικό πρόςωπο, τα οποία
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εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα,
από τθν οποία και εκδίδονται τα ςχετικά πιςτοποιθτικά.
* Ρεραιτζρω όλα τα νομικά πρόςωπα οφείλουν να κατακζςουν Ρρακτικό Δ.Σ ι
απόφαςθσ των εταίρων ι κατά περίπτωςθ του αρμοδίου κατά το καταςτατικό
οργάνου περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό.
* Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων υποβάλλουν:
- για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά
ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ).
- Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ από το
οποίο να προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ ςτθν
Ζνωςθ/Κοινοπραξία και ςτον Διαγωνιςμό, για τθν αποδοχι τθσ αλλθλζγγυασ και εισ
ολόκλθρο ευκφνθσ όλων των ςυμμετεχόντων ςτθν Ζνωςθ/Κοινοπραξία, για το
ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτθν Ζνωςθ/Κοινοπραξία και για τον οριςμό κοινοφ
εκπροςϊπου τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ.
- Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όπου κα
προςδιορίηεται απαραιτιτωσ θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε
Μζλουσ ςτθν Ζνωςθσ/Κοινοπραξία.
- Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν ο Οικονομικόσ Φορζασ ςυμμετζχει ςτον
διαγωνιςμό με αντιπρόςωπο του, ιτοι Συμβολαιογραφικό Ρλθρεξοφςιο ι πρακτικό
του οργάνου διοίκθςθσ ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο
κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι.
Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ άρκρου
ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του υποψθφίου αναδόχου από το διαγωνιςμό.
* Πριν από τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο μειοδότθσ οφείλει να προςκομίςει
ενθμερωμζνα τα ςχετικά δικαιολογθτικά, από τα οποία προκφπτει θ ορκότθτα
των ανωτζρω υποβλθκζντων υπευκφνων δθλϊςεων.
β) ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά», ο
οποίοσ, υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ, περιζχει όλα τα ςτοιχεία για τθν
περιγραφι τθσ υλοποίθςθσ του Αναδόχου ζργου.
Ειδικότερα θ τεχνικι προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ
ςτοιχεία:
Α/Α
1
2

3
4

ΕΚΘΕΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ότι αποδζχονται τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 18 τθσ Διακιρυξθσ.
Αναλυτικι ζκκεςθ μεκοδολογίασ/ποιότθτασ ζργου ςτθν οποία κα
περιλαμβάνονται πλθροφορίεσ που ςυνδζονται με τα χαρακτθριςτικά των
προςφερόμενων υπθρεςιϊν με ζμφαςθ ςτθν ποιότθτά τουσ και ςτθ
μεκοδολογία παροχισ τουσ.
Ρίνακασ Ρεριεχομζνων τθσ Μελζτθσ Βιωςιμότθτασ και τθσ Οικονομοτεχνικισ
Μελζτθσ.
Αναλυτικό δεςμευτικό χρονοδιάγραμμα ροισ εργαςιϊν και υποβολισ
παραδοτζων.
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Η τεχνικι προςφορά του υποψθφίου Ανάδοχου κα πρζπει να εκπονθκεί
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, όπωσ αυτζσ
περιγράφονται ςτο Μζροσ Β τθσ παροφςασ.
γ) ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά»,
κα περιλαμβάνει:
Τθν οικονομικι προςφορά, ςτθν οποία κα αναγράφεται το ςυνολικό τίμθμα και
επιπρόςκετα κα παρατίκεται θ ανάλυςθ αυτοφ ανά παραδοτζο.
Θ τιμι τθσ οικονομικισ προςφοράσ των ςυμμετεχόντων του διαγωνιςμοφ, κα
πρζπει να είναι ρθτά ςε ευρϊ, ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται οι φόροι, οι υπζρ
τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ.
Ρροςφορά που περιζχει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ρροςφορά που δεν κα αντιςτοιχεί ακριβϊσ με τισ ηθτοφμενεσ από τθν παροφςα
Διακιρυξθ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
ΠΡΟΟΧΗ: Η Οικονομικι Προςφορά πρζπει να φζρει ςφραγίδα & υπογραφι.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
- Ο προχπολογιςμόσ του διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό 60.000,00€ πλζον
Φ.Ρ.Α., το οποίο αποτελεί και το ανϊτατο όριο για τθν υποβολι προςφορϊν.
- Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςυγκεκριμζνα
από το πρόγραμμα Εδαφικισ Συνεργαςίασ Interreg Europe κατά 85% και από το
Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων κατά 15% και είναι ενταγμζνο ςτον
προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ με ΚΑΕ: 9916.01.002.
ΑΡΘΡΟ 6 – ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
- Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με κριτιριο Ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ,
προχπολογιςμοφ.
- Ο όροσ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ
ΒΕΛΤΙΣΤΘΣ ΣΧΕΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ-ΤΙΜΘΣ δεν ςθμαίνει τθν προςφορά με το μικρότερο
ςυνολικό κόςτοσ, αλλά τθν προςφορά με τθν καλφτερθ ςχζςθ ποιότθτασ
προςφερόμενων ειδϊν ςε ςχζςθ με τθν προςφερόμενθ τιμι.
ΑΡΘΡΟ 7 -ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι ςτισ ..., θ αρμόδια
Γνωμοδοτικι Επιτροπι Διενζργειασ των Διαγωνιςμϊν παραλαμβάνει, αποςφραγίηει
και αξιολογεί όςεσ προςφορζσ κατατζκθκαν εμπρόκεςμα, αποςφραγίηει τουσ
φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν.
Ριο αναλυτικά, θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν ακόλουκθ διαδικαςία:
1. Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται από το
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό.
2. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
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3. Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των
τεχνικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ
Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ Διενζργειασ των Διαγωνιςμϊν, κατά τθν κρίςθ τθσ
επιτροπισ και ςυντάςςεται ςχετικό πρακτικό.
4. Σε περίπτωςθ απόρριψθσ μίασ ι περιςςότερων προςφορϊν κατά το ςτάδιο
αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, οι φάκελοι οικονομικϊν προςφορϊν όςων
διαγωνιηομζνων ζγιναν αποδεκτοί δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται ςτουσ
υποψθφίουσ διαμζςου τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό.
5. Το αποτζλεςμα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνεται με απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ
δφναται να υποβλθκεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ
παροφςασ.
6. Εν ςυνεχεία, αποςφραγίηονται οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν των
ςυμμετεχόντων, των οποίων οι προςφορζσ αξιολογικθκαν ωσ αποδεκτζσ, ςε
δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ Διενζργειασ των
Διαγωνιςμϊν. Για τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν,
οι υποψιφιοι κα ενθμερωκοφν με μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ.
7. Θ Γνωμοδοτικι Επιτροπι Διενζργειασ των Διαγωνιςμϊν υπολογίηει τθ ςυνολικι
βακµολογία των προςφορϊν και πραγµατοποιεί τθν κατάταξι τουσ κατά
φκίνουςα τάξθ και ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό κατακφρωςθσ. Μειοδότθσ
αναδεικνφεται ο ςυµµετζχων µε το µεγαλφτερο ΤΒΑ (Τελικόσ Βακμόσ
Αξιολόγθςθσ).
8. Το αποτζλεςμα του ανωτζρω ςταδίου επικυρϊνεται με απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ
δφναται να υποβλθκεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ
παροφςασ.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
- Θ αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν
κα πραγματοποιθκεί τθν 17/12/2020, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 11.30 ενϊπιον τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ
Ρρογραμματιςμοφ Λ. Συγγροφ 80-88, 11741 Ακινα. Κατά τθν αποςφράγιςθ των
προςφορϊν επιτρζπεται να παρίςτανται όλοι όςοι ζχουν υποβάλει προςφορά
αυτοπροςϊπωσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο.
- Πλεσ οι προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με
τα παρακάτω:
Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ – τιμισ. Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ θ αρμόδια
επιτροπι κα προβεί ςτα παρακάτω:
1.
Αξιολόγθςθ και Βακμολόγθςθ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ/Ζκκεςθσ για όςεσ
προςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των
δικαιολογθτικϊν και προχποκζςεων ςυμμετοχισ. Τα κριτιρια και οι ςυντελεςτζσ
αξιολόγθςθσ ζχουν ωσ εξισ:
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

Κ1

Κ2

Κ3

ΤΝΣ/ΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ
Κατανόθςθ Ειδικϊν απαιτιςεων, 40%
ιδιαιτερότθτεσ,
ςτόχου
και
αντικειμζνου τθσ υπθρεςίασ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μεκοδολογία
υλοποίθςθσοργάνωςθσ του «ζργου» - 50%
Ειδικζσ ςυνκικεσ και πλαίςιο
ανάλυςθσ
Χρονοδιάγραμμα Υπθρεςιϊν – 10%
Οργάνωςθ Ραραδοτζων

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν
περίπτωςθ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι
απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ
βακμολογείται αυτόνομα µε βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Θ ςτακμιςμζνθ
βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ
προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν
όλων των κριτθρίων. Κριτιρια µε βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι
που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται µε βάςθ τον
παρακάτω τφπο:
ΒΤΡi = 0,4*Κ1 + 0,5*Κ2 + 0,1*Κ3
2.

τάκµιςθ βακµολογίασ Σεχνικισ Προςφοράσ

Θ ςτάκµιςθ τθσ βακµολογίασ τθσ κάκε τεχνικισ προςφοράσ ΤΡi προκφπτει µε
βάςθ τον παρακάτω τφπο:
ΣΤΡ = (ΒΤΡi / ΒΤΡmax) x 100
όπου:
ΣΤΡ: Στακµιςµζνθ Τεχνικι Ρροςφορά
ΒΤΡi: Bακµολογία τθσ κάκε Τεχνικισ Ρροςφοράσ ΒΤΡmax: Μζγιςτθ Βακµολογία
Τεχνικισ Ρροςφοράσ
3.

τάκµιςθ τθσ Οικονοµικισ Προςφοράσ

Οι οικονοµικζσ προςφορζσ βακµολογοφνται ςε εκατονταβάκµια κλίµακα και θ
βακµολογία τθσ κάκε οικονοµικισ προςφοράσ ΟΡi προκφπτει µε βάςθ τον
παρακάτω τφπο:
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ΣΟΡ = (ΟΡmin / OΡi) x 100
όπου:
ΣΟΡ: Στακµιςµζνθ οικονοµικι προςφορά
ΟΡi: Θ οικονοµικι προςφορά κάκε ςυµµετζχοντα
ΟΡmin: Θ χαµθλότερθ οικονοµικι προςφορά
4.

Σελικι Αξιολόγθςθ

Κατά το ςτάδιο τθσ Τελικισ Αξιολόγθςθσ, υπολογίηεται θ ςυνολικι βακµολογία
των προςφορϊν και πραγµατοποιείται θ κατάταξι τουσ κατά φκίνουςα τάξθ µε
βάςθ τον παρακάτω τφπο:
ΤΒΑ = 0,80 * ΣΤΡ + 0,20 * ΣΟΡ
όπου:
ΤΒΑ: ο τελικόσ βακµόσ αξιολόγθςθσ κάκε πρόταςθσ
ΣΤΡ: θ ςτακµιςµζνθ τεχνικι προςφορά τθσ κάκε πρόταςθσ ΣOΡ: θ ςτακµιςµζνθ
οικονοµικι προςφορά τθσ κάκε πρόταςθσ
Μειοδότθσ αναδεικνφεται ο ςυµµετζχων µε το µεγαλφτερο ΤΒΑ.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΝΣΑΕΙ (άρκρο 127 & 221 του Ν. 4412/2016)
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία
άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ
προκιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξετάηεται από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό ςυλλογικό όργανο, ιτοι τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ
Ενςτάςεων και το αποφαςίηον όργανο, ιτοι θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ
Αττικισ, αποφαςίηει, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ
πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ
ζνςταςθσ, θ καταβολι παράβολου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ
εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ
ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο, ιτοι τθν Οικονομικι
Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΓΓΤΗΕΙ (Άρκρο 72 του Ν. 4412/2016)
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί μεταξφ τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ και του Αναδόχου, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει εγγυθτικι
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ αορίςτου διάρκειασ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε
ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το Φ.Ρ.Α.
Θ εγγφθςθ κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει ΑΡΑΑΙΤΘΤΩΣ
τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ
του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ,
η)τουσ όρουσ ότι:
αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και
ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ,
κ) το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό
τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και
ια) Τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
τθν περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ.
Κατά τα λοιπά ιςχφει το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
χετικό υπόδειγμα εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ επιςυνάπτεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
(Α).
ΑΡΘΡΟ 11 - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά
τισ οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ.
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι οποιεςδιποτε
αναφορζσ και πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
 Ο ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια υπαλλιλων του, τυχόν
ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων ι προςτθκζντων αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου
ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε, που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ
υποχρεϊςεισ.
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ι και κάκε τρίτο, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια
Δ/νςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ
παροχι υπθρεςιϊν, που ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
 Σε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ Ομάδασ Ζργου, ο ανάδοχοσ οφείλει να αιτιολογιςει
τθν αλλαγι αυτι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κακϊσ και να αντικαταςτιςει με άτομο
αντίςτοιχων προςόντων που κα φζρει τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
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ΑΡΘΡΟ 12 – ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΕΚΠΣΩΣΟΤ
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο
όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου
οργάνου:
1. Αν δεν προςζλκει να υπογράψει τθ Σφμβαςθ μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται
ςτθν ειδικι πρόςκλθςθσ τθσ Υπθρεςίασ.
2. Αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δε ςυμμορφωκεί με τισ
γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ
διατάξεισ.
ΑΡΘΡΟ 13 – ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει
αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ του άρκρου 106 του Ν.
4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν
διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ
τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςεισ
τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου (Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016). Θ
τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ
αρμοδιότθτάσ τουσ.
Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςι του ζναντι τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, ςε
περίπτωςθ που για οποιοδιποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικϊσ ι μερικϊσ θ ανάγκθ
τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν που αφορά θ παροφςα διακιρυξθ, οπότε ςτθν
περίπτωςθ αυτι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν διακόπτεται με απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, μετά από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. Τζλοσ, ο
ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςι του ςε περίπτωςθ προςωρινισ διακοπισ
λειτουργίασ υπθρεςιϊν για οποιοδιποτε λόγο.
ΑΡΘΡΟ 15 – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ
Θ εξόφλθςθ κα γίνει μετά τθν ζκδοςθ του χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ υπό
τθν προχπόκεςθ τθσ προθγοφμενθσ προςκόμιςθσ από τον ανάδοχο των
απαιτοφμενων από το Νόμο δικαιολογθτικϊν και τθν πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ
των υποχρεϊςεων του αναδόχου από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ.
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα παρακάτω:
Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου (πρωτότυπο).
Αναλυτικι κατάςταςθ των προσ πλθρωμι παρεχόμενων ειδϊν (μπορεί να
ςυμπεριλαμβάνεται ςτο τιμολόγιο).
Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (κατά τθν πλθρωμι).
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-

Ρρωτόκολλο παραλαβισ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραραλαβισ.

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο
δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ.
Οι κρατιςεισ επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ βαρφνουν τον ανάδοχο, ιτοι:

0,06% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ προ ΦΡΑ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Συμβάςεων

Τζλοσ χαρτοςιμου 3% επί του ανωτζρω τζλουσ 0,06% Υπζρ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων

Υπζρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτζρω χαρτοςιμου
Ο Φ.Ρ.Α. 24% βαρφνει τθν Ρεριφζρεια Αττικισ.
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςυγκεκριμζνα
κατά 85% από το πρόγραμμα Interreg Europe και κατά 15% από το Ρρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων. Το ζργο ζχει ΚΑΕ: 9916.01.002
ΑΡΘΡΟ 16 - ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΙΔΙΚΙΑ
Θ παροφςα Διακιρυξθ διζπεται από τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και κάκε
διαφορά που κα προκφψει μεταξφ τθσ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θ
οποία κα αφορά τθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που
δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτθν Ακινα αρμόδια
δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια,
τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ
των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ.
Εκτόσ από τουσ παραπάνω όρουσ, ιςχφουν και οι ςχετικζσ διατάξεισ περί κρατικϊν
προμθκειϊν κακϊσ και οι ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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ΜΕΡΟ Β’
ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Οι Υπθρεςίεσ Εξωτερικοφ Συνεργάτθ για τθν Υποςτιριξθ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ
που περιγράφονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, αποτελοφν αντικείμενο του ζργου
«e-MOPOLI: Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable
mobility» (PGI05232), ςτο οποίο θ Ρεριφζρεια Αττικισ ςυμμετζχει ωσ Εταίροσ. Το
ζργο e-MOPOLI χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικισ ςυνεργαςίασ Interreg
Europe (Priority Axis 3: Low Carbon Energy).
Το πρόγραμμα Interreg Europe ζχει ωσ ςκοπό να υποβοθκιςει τισ περιφερειακζσ
και τοπικζσ αρχζσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ να αναπτφξουν και να εφαρμόςουν βζλτιςτεσ
πολιτικζσ μζςα από ζνα περιβάλλον ανταλλαγισ ιδεϊν και καινοτόμων λφςεων.
Το ζργο e-MOPOLI ζχει ωσ ςκοπό τθ διάδοςθ τθσ θλεκτροκινθτικότθτασ (e-mobility)
και των εναλλακτικϊν καυςίμων μζςα από τθ βελτίωςθ 9 εργαλειοκθκϊν με
πολιτικζσ που ςυνδζονται άμεςα με τα διαρκρωτικά ταμεία, ςε Ιταλία, Ελλάδα,
Βζλγιο, Φινλανδία, Νορβθγία, ουμανία και Λετονία.
Θ μειωμζνθ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ για τισ δυνατότθτεσ τθσ
θλεκτροκινθτικότθτασ και θ μειωμζνθ ικανότθτα για ςχεδιαςμό μζτρων προσ τθν
ενίςχυςθ τθσ, ςυχνά οδθγοφν ςε εφαρμογι ελλιπϊν ι μθ αποτελεςματικϊν
πολιτικϊν προϊκθςθσ τθσ θλεκτροκινθτικότθτασ. Το ζργο e-MOPOLI ςτοχεφει ςτθν
ανάπτυξθ λφςεων που κα ενιςχφςουν τθ χριςθ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων, τθ
διάδοςθ εναλλακτικϊν καυςίμων για τθ μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του
άνκρακα από τα ιδιωτικά και δθμόςια μζςα μετακίνθςθσ και τισ εμπορευματικζσ
μεταφορζσ, κακϊσ και τθν προϊκθςθ καινοτόμων λφςεων για τθν δθμιουργία
ςτακμϊν φόρτιςθσ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων και τθ ενίςχυςθ τθσ χριςθσ των
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ για τθν κινθτικότθτα.
Το αναμενόμενο αποτζλεςμα τθσ Α’ Φάςθσ του ζργου είναι θ δθμιουργία εννζα
διαφορετικϊν Σχεδίων Δράςθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ θλεκτροκινθτικότθτασ με
ζμφαςθ ςε κζματα, όπωσ θ ενίςχυςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ ςε υποδομζσ
θλεκτροκίνθςθσ, πολιτικζσ που ευνοοφν τθ διάδοςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ και των
εναλλακτικϊν καυςίμων για πολίτεσ, ςυςτιματα μαηικισ μεταφοράσ, αλλά και
εξιδεικευμζνουσ ςτόλουσ οχθμάτων.
Ο ρόλοσ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τθσ ωσ Εταίροσ ςτο
ζργο e-MOPOLI κατά τθν Α’ φάςθ, αφορά ςτθ διερεφνθςθ κατάλλθλων ενεργειϊν
προσ τθν ανάπτυξθ λφςεων για τθν προϊκθςθ θλεκτροκινθτικότθτασ ςφμφωνα και
με τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 06 - Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ ςτο Αςτικό
Ρεριβάλλον, τθσ Αναπτυξιακισ Στρατθγικισ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ για τθν
Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020.
ΑΡΘΡΟ 18 - ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με τθν ομάδα ζργου τθσ Ρεριφζρειασ
Αττικισ, τουσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ που ζχουν αναλάβει τθν ςυγγραφι του
Σχεδίου Δράςθσ, κακϊσ και όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ Διευκφνςεισ και Τμιματα τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ, προκειμζνου να προβεί ςε όλεσ τισ προπαραςκευαςτικζσ
ενζργειεσ, ϊςτε να προετοιμαςτεί θ υλοποίθςθ του Σχεδίου Δράςθσ, το οποίο κα

18

περιλαμβάνει τθν αντικατάςταςθ μζρουσ του ςτόλου τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ με
ζωσ πενιντα (50) θλεκτροκίνθτα οχιματα και τθν εγκατάςταςθ ςτακμϊν φόρτιςθσ
ςε κατάλλθλεσ κζςεισ.
Συγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται να:
α) Διερευνιςει το υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο που αφορά ςτθν θλεκτροκίνθςθ,
ςε επίπεδο διαδικαςιϊν και απαιτοφμενων αδειοδοτιςεων, προδιαγραφϊν
οχθμάτων, ςθμείων φόρτιςθσ κοκ.
β) Συντάξει Μελζτθ Βιωςιμότθτασ για τθν προμικεια, ορκι διαχείριςθ και και
λειτουργία των ακόλουκων:
i.

Επιβατικϊν οχθμάτων κοινισ χριςθσ.

ii.

Ειδικϊν επαγγελματικϊν οχθμάτων (αλατιζρεσ, ςάρωκρα, καλάκια,
πλυςτικά, οχιματα διαχείριςθσ πραςίνου, μικρά οχιματα cargo κοκ).

iii.

Στακμϊν φόρτιςθσ και λογιςμικοφ διαχείριςθσ.

Θ μελζτθ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, ςτο οποίο κα φαίνονται
ακριβϊσ τα ςτάδια προμικειασ και λειτουργίασ και διαχείριςθσ του εξοπλιςμοφ και
από λεπτομερι κατανομι των πόρων που κα απαιτθκοφν.
γ) Συντάξει προτεινόμενεσ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ οχθμάτων και ςτακμϊν
φόρτιςθσ ανά κατθγορία, κακϊσ και χωροταξικό κακοριςμό των δφο προτεινόμενων
ςτακμϊν φόρτιςθσ, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τθ διαςταςιολόγθςι
τουσ και τθν αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν τθσ ΔΕΘ.
δ) Συντάξει Οικονομοτεχνικι Μελζτθ.
ε) Αναπτφξει ζναν οδικό χάρτθ (roadmap) για τθν παρακολοφκθςθ όλων των
δράςεων του Σχεδίου Δράςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, κατά τθν εφαμοργι του ςτθ
δεφτερθ φάςθ του ζργου με ςυγκεκριμζνα ορόςθμα.
Παραδοτζα του ζργου αποτελοφν:
• Φάκελοσ με υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο.
• Μελζτθ Βιωςιμότθτασ.
• Ρροδιαγραφζσ οχθμάτων και ςτακμϊν φόρτιςθσ ανά κατθγορία και πρόταςθ
χωροκζτθςθσ των δφο ςτακμϊν φόρτιςθσ.
• Οικονομοτεχνικι Μελζτθ.
• Οδικόσ χάρτθσ (roadmap) για τθν παρακολοφκθςθ όλων των ενεργειϊν του
ςχεδίου δράςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ ςτθ δεφτερθ φάςθ του ζργου.
Χρονοδιάγραμμα Παράδοςθσ και Πλθρωμζσ:
Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται ανά παραδοτζο ςφμφωνα με τθν
υποβαλλόμενθ Οικονομικι Ρροςφορά και ςτθ βάςθ του υποβαλλόμενου
χρονοδιάγραμματοσ που κα περιλαμβάνεται ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του
Αναδόχου.
Διάρκεια φμβαςθσ:
Θ διάρκειασ παροχισ υπθρεςιϊν εξωτερικοφ ςυνεργάτθ ορίηεται για τρεισ μινεσ
από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
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Σε κάκε περίπτωςθ, θ ςφμβαςθ δεν μπορεί να παρατακεί πζρα από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ Α’ φάςθσ του ζργου Εδαφικισ Συνεργαςίασ «PGI05232 e-MOPOLI: Electro
MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility»
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α)
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ

Ονομαςία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ …………………………
Κατάςτθμα
…………………………
(Δ/νςθ: οδόσ – αρικμόσ, Τ.Κ., FAX)
Θμερομθνία ζκδοςθσ……..
ΕΤΡΩ ………………………..
Ρροσ: Ρεριφζρεια Αττικισ – Ρεριφερειακι Ενότθτα ………………………………
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΡ……………… ΕΤΡΩ…………….
 Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι από το
δικαίωμα τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ …......................
ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ:
Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: ……………………………, ΑΦΜ……………………. οδόσ
…………. αρικμόσ … ΤΚ ………..
Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……………….., ΑΦΜ……………οδόσ
…………. αρικμόσ … ΤΚ ………..
ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν
1)…….…...., ΑΦΜ……………οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………
2)……….…., ΑΦΜ……………οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………
3)………….., ΑΦΜ……………οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ
για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτόν/ιν των όρων τθσ ……………. Σφμβαςθσ με τθν
Ρεριφζρεια Αττικισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου
Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Interreg Europe) «PGI05232 e-MOPOLI: Electro MObility as
driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility» και το οποίο
καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.

Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςι ςασ.

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι
τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί
μασ καμιά ιςχφ.

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν
δοκεί ςτο Δθμόςιο και Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο
Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
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ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ:
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ πρζπει να είναι μζχρι τθν επιςτροφι αυτισ.
ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ:
Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα
κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ
τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό.
Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό
του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται
μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Β)

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και
τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι
θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/
ανακζτοντα φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ +
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *5002+
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΣΥΓΓΟΥ 80-88, ΑΘΘΝΑ, 117 41+
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Ψιλοβαςιλόπουλοσ Αναςτάςιοσ, Θεωνά Ιουλιανι]
- Τθλζφωνο: *2132065617, 2132065145]
- Θλ. ταχυδρομείο: *dspna@patt.gov.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο: *www.patt.gov.gr+
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του
ςχετικοφ CPV): Επιλογι εξωτερικοφ ςυνεργάτθ για τθν υποςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ
Αττικισ ςτο πλαίςιο του ζργου Εδαφικισ υνεργαςίασ (Interreg Europe) «PGI05232 eMOPOLI: Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable
mobility»
CPV: 73000000-2
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε υπθρεςίεσ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα,
αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι,
μικρι ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι
προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι
επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ
ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό
των εργαηομζνων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο
κατάλογο/Μθτρϊο εγκεκριμζνων
οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει
εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και,
όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του
παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ
V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του
καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον

Απάντθςθ:

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

[ + Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

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

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

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

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

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

[ ]
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των
προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό
φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Απάντθςθ:
Ονοματεπϊνυμο
*……+
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και
*……+
τον τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
*……+
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Θλ. ταχυδρομείο:
*……+
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία *……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ
τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στιριξθ:
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
*+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα
κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο
μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και
κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V
κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ
ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και
υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ
φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται
για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που
κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν
ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να
*+Ναι *+Πχι
ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ
ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
υπεργολαβίασ;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα
αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ
πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων /
υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον
των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να
παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του
παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ

δραςτθριότθτεσxiii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ

τρομοκρατίασxiv·
xv

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων .

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ
καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

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

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ
απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα
ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ
λόγουσ τθσ καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί *
+·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:

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

30

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκανxxi:

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
*+ Ναι *+ Πχι

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει *+ Ναι *+ Πχι
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα
ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Εάν όχι αναφζρετε:
ΑΦΑΛΙΗ
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
α)*……+·
α)*……+·
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
β)*……+
β)*……+
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ
απόφαςθσ;
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
-*+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
-*……+·
-*……+·
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, -*……+·
-*……+·
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
γ.2)*……+·
γ.2)*……+·
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει δ) *+ Ναι *+ Πχι
δ) *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αναφερκοφν
αναφερκοφν
αςφάλιςθσ που οφείλει
λεπτομερείσ
λεπτομερείσ
ςυμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωςθ,
πλθροφορίεσ
πλθροφορίεσ
των δεδουλευμζνων τόκων ι των
*……+
*……+
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται
εγγράφων): xxiv
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ
ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ
και εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ
του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
*+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxvi :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ
-[.......................]
οποίουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα
δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ,
λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων
ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό
αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ
*+ Ναι *+ Πχι
xxviii
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
[.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν
φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ ςυμμετοχισ
του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ
ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ
πλθμμζλειαxxxi κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να

*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:
*..........……+
*+ Ναι *+ Πχι

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

*.........…+

*+ Ναι *+ Πχι

*...................…+
*+ Ναι *+ Πχι

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Πχι
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επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των
κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ
τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν
Απάντθςθ:
που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ
*+ Ναι *+ Πχι
τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005
;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν
περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει
μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει
οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:
Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων
Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια
*+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά
κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον
ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι
Απάντθςθ:
επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ
ζτοσ: *……+ κφκλοσ
εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα για τον
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ζτοσ: *……+ κφκλοσ
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
ζτοσ: *……+ κφκλοσ
και/ι,
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν
που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
ςφμβαςθσ είναι ο εξισ xxxiv:
*……+,*……+*…+νόμιςμα
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ
εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα ςτον
επιχειρθματικό τομζα που καλφπτεται
από τθ ςφμβαςθ και προςδιορίηεται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο
εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για
τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο
εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ
ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι
ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ
τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν

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

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+ νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*…................................…+
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θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ
φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ τιμζσ
των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ
εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν
αςφαλιςτικι κάλυψθ επαγγελματικϊν
κινδφνων του οικονομικοφ φορζα είναι το
εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι
οποίεσ (ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται
να ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι
προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ
αναλογίασ-αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και
θ αντίςτοιχθ αξία)

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά
κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα
φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .
Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Απάντθςθ:
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι
ζργων:
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
xxxviii
αναφοράσ
, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν
εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα του είδουσ
διακιρυξθ):
που ζχει προςδιοριςτεί:
*…+
Ζργα: *……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καλι εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται
εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
υπθρεςιϊν:
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν
xxxix
αναφοράσ , ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
διακιρυξθ):
προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ
*…...........+
παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει
Ρεριγρα ποςά
θμερομ παραλιπ
προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ
φι
θνίεσ
τεσ
ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του
είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και
τουσ παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι
ιδιωτικοφσxl:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
*……..........................+
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων
*……+
ζργων, ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί
να χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον *……+
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και
λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα για τθν
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τα μζςα
μελζτθσ και ζρευνασ που διακζτει είναι τα
ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
*....……+
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα
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διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που
κα παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για
προϊόντα ι υπθρεςίεσ που πρζπει να
ανταποκρίνονται ςε κάποιον ιδιαίτερο
ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ
διακζτει κακϊσ και τα μζτρα που
λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του
κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

*+ Ναι *+ Πχι

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

β) *……+
*……+

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

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ
διάκεςι του τα ακόλουκα μθχανιματα,
εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
*....……+
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
*+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι
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φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά
γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει τα απαιτοφμενα
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από
επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων,
με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα
των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με
παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι
ςε πρότυπα, και τα οποία ορίηονται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και
αναφζρετε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα
μποροφν να προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*+ Ναι *+ Πχι

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

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

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

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

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει
ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ
επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ
και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα
ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε
οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά
ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ...
*προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ
κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί
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το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου
Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ
προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο,
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν,
των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ
απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ
ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων ατόμων.
v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
vii Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ
ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο
εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.
ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ
Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς.
42).
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x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
xi Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του
Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν
ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο
άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων
εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
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xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που
λιφκθκαν.
xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του
ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο
τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii
Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ
υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με
το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

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

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx Ρρβλ άρκρο 48.
xxxi
Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο
(1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από
οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο
Παράρτθμα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
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xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxix
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xl Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο
δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν
επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ
ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν
εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ
υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.
xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xlvii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

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