ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I. - ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (ΣΔΤΓ)
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 99221988
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΒΑ. ΟΦΙΑ 114/ΑΘΗΝΑ/11527
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Υξπζνχια Κνπιχξα
- Σειέθσλν: +30 213 2088715
- Ηι. ηαρπδξνκείν: prom@hippocratio.gr
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): http://www.hippocratio.gr
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
«Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο (1)
αλειθπζηήξα (πξνζώπσλ) ζην θαλάξη ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ηνπ 8όξνθνπ θηεξίνπ ηνπ Γ.Ν.Α
“ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ” (CPV: 42416100-6, Αλειθπζηήξεο), πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 100.500,00€
ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο, δηάξθεηαο πέληε (5) κελώλ».
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [………………………]
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [ΟΥΙ]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή: [Φ84/2019]
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα

ηνηρεία αλαγλψξηζεο:

Απάληεζε:

Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Σαρπδξνκηθήδηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη:
Σειέθσλν:
Ηι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ)
(εάλ ππάξρεη):

[ ]
[ ]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:

Απάληεζε:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία
i
επηρείξεζε ;
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
εγγεγξακκέλνο
ζε
επίζεκν
θαηάινγν/Μεηξψν
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ ή δηαζέηεη
ηζνδχλακν
πηζηνπνηεηηθφ
(π.ρ.
βάζεη
εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο
ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ
ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην
κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε
εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ
ii
θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν :
δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ φρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά
πεξίπησζεΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

α) [……]

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

δ) [] Ναη [] Όρη

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ
ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

Σξφπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία
iii
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο ;

ε) [] Ναη [] Όρη

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

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο

θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ
έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Σκήκαηα

Απάληεζε:

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί
λα ππνβάιεη πξνζθνξά.

[ ]

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη
αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Δθπξνζψπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Ολνκαηεπψλπκν
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν
γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
Σαρπδξνκηθήδηεχζπλζε:
Σειέθσλν:
Ηι. ηαρπδξνκείν:
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε
ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ
ζθνπφ …):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ (Παξαιείπεηαη)

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο(Παξαιείπεηαη)

Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοiv
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ:

1. πκκεηνρήζεεγθιεκαηηθή νξγάλσζεv·
2. δσξνδνθίαvi,vii·
3. απάηεviii·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοix·
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοx·
6. παιδική εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανθρώπωνxi.
Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxii ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ
ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα
ηζρχεη;

[] Ναη [] Όρη

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xiii

xiv

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

α) Ηκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xv
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)

[] Ναη [] Όρη

xvi

;
xvii

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ :

[……]

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο

Πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxviii, ζηελ Διιάδα θαη
ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;

Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ακεηάθιεηε θαη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο
απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ
νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;xix

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή
ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη

ΦΟΡΟΙ

ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
[……]
[……]

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

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα,
ζχγθξνπζε
ζπκθεξφλησλ
ή
επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη
ηηο
ππνρξεψζεηο
ηνπ
ζηνπο
ηνκείο
ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνχ
θαη
εξγαηηθνχ
δηθαίνπxxi;

[] Ναη [] Όρη

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ
χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλxxii,

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ: […….............]
[] Ναη [] Όρη

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

[.........…]

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή

[] Ναη [] Όρη

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

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ
επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

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

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ (Παξαιείπεηαη)

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα
δειψλεη φηη:

ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο

α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν
αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειψζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Δλφηεηα α ηνπ Μέξνπο ΙV
ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:
Δθπιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ
επηινγήο

Απάληεζε

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

[] Ναη [] Όρη

Α: Καηαιιειφηεηα

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Καηαιιειφηεηα

Απάληεζε

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα
ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζήοxxv; ηνπ:

[…]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

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

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ:
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο
ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

[] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη δειψζηε
αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
[ …] [] Ναη [] Όρη

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

Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα (Παξαιείπεηαη)

Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα

Απάληεζε:

1α) Παξαιείπεηαη
1β) Μφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη
δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ:
xxvi
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο , ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο
θπξηφηεξεο παξαδφζεηο αγαζψλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο αθφινπζεο
θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ αλαθέξεηε
ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο
xxvii
δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο :

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε):
[…...........]
Πεξηγξαθ
πνζά
εκεξνκελί παξαιήπηεο
ή
εο

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
ην αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο
xxviii
ηερληθέο ππεξεζίεο , ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο
ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ αθφινπζν
ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα
γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηα
αθφινπζα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο
εθνδηαζκνχ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

5) Γηα ζχλζεηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα
παξαζρεζνχλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντφληα ή
ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ
ηδηαίηεξν ζθνπφ:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα
xxix
ειέγρσλ
φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή
ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη,
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη ηα
κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ δηαηίζεληαη απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε
ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα
αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:

[] Ναη [] Όρη

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

β) [……]
[……]

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ
ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα
εμήο:

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφοδηεπζπληηθψλζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα
αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφ
εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα αλαζέζεη ζε
xxx
ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο
ην αθφινπζν
ηκήκα (δει. πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα
δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ
πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη
πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.

[……]

[....……]

[] Ναη [] Όρη

[] Ναη [] Όρη

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
12) Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο
αλαγλσξηζκέλσλ
ηθαλνηήησλ,
κε
ηα
νπνία
βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ,
επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
δηαθήξπμε;
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα
άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

[] Ναη [] Όρη

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

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

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

Απάληεζε:

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν
νηθνλνκηθφο
θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη
κε
ηα
απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα
άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ
φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:

[] Ναη [] Όρη

[……] [……]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν
νηθνλνκηθφο
θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη
κε
ηα
απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο;
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα
άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ
φζνλ
αθνξά
ηα
ζπζηήκαηα
ή
πξφηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:

[] Ναη [] Όρη

[……] [……]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]

Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
(Παξαιείπεηαη)

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV
αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαηζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxi, εθηφο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxii.
β) η αναθζτουσα αρχή ή ο αναθζτων φορζας ζχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά ζγγραφα.

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε
δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν
κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η...
[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν,
έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]

i.
ii.

Τπνζεκεηψζεηο:
Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ

κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη
πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
iii. Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10
εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ
ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ.
iv. Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη
ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ
ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ.
v. Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη
νπνίεο απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο
εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ
δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ.
vi. Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
vii. Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.
viii. Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
ix.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “ Όζνλ αθνξά ηα

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ
νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄
ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα
βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο
ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.”
x. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
xi. Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ,
ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300
ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
xii. χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.
xiii. Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54).
Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κχξσζε θαη

εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ
Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε
θείκελε λνκνζεζία).
xiv. Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ.
48)φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο χµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ

πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε
απηήλ Πξσηνθφιισλ.
xv. Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο
Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο

ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο,
φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
xvi. Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)

πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
xvii. Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο
15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ
215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ
απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
xviii. Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο
πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
xix. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xx. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxi. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxii. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή
ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο
ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν
73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
xxiii. Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί
(κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ
επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
xxiv. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2
δεχηεξν εδάθην).
xxv. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ
ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν
κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ
αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο
αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxvi. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxvii. Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
xxviii. Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη
απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)

xxix. Άξζξν 73 παξ. 5.
xxx. Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα
ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxxi. Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
xxxii. Πξβι άξζξν 48.
xxxiii.
Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxxiv. Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην
(1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι θαη άξζξν 375 παξ. 10.
xxxv. Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο
απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηφ.
xxxvi.
Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα

ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxvii.
Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxviii. Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
xxxix. Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
xl. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ
ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.
xli. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ
ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
xlii. Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη φινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
xliii. Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα
ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη
ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ.
xliv. Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή
ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ.
xlv. Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ
ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί
ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
xlvi. Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.
xlvii. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xlviii. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xlix. Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
l. Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο

ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα
θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε
ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.

