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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ταχ. ∆/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250
122 44 – ΑΙΓΑΛΕΩ
Πληροφορίες: Ηλίας Βαβάσης
Τηλέφωνο : 210-5381118
Fax
: 210- 5623847
Email: promith@teipir.gr

Αιγάλεω 16.2.2017
Αριθµ. Πρωτ. 621

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00€ (συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 24%)
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικά στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ:
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)
Προµήθεια Γραφικής Ύλης και Υλικού Καθοµολόγησης
Φοιτητών του A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T.
Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ

Η έδρα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250,
Αιγάλεω 12244
Προµήθεια

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας που αποτελεί και το ανώτατο
ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 24.800,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00π.µ στο τµήµα
∆ιοικητικής Μέριµνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών
250, Τ.Κ 12244 Αιγάλεω.
Προσφορές που υποβάλλονται µετά την παραπάνω
ηµεροµηνία και ώρα απορρίπτονται.
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30π.µ
30192700-8

1

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/83 (Φ.Ε.Κ.
173/24.11.1983 τ. Α΄ ) " ∆οµή και λειτουργία των
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Τ.Ε.Ι." όπως ισχύει σήµερα µε τις τροποποιήσεις και τις συµπληρώσεις του.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6.9.2011 τ. Α΄) «∆οµή και λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την Πράξη Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1/21-01-2014 (θέµα 2ο) που αφορά στην ισχύ των
διατάξεων του πρότερου εσωτερικού κανονισµού (Π.∆.164/2009), για όλα τα θέµατα που δεν
ρυθµίζονται από το νέο Εσωτερικό Κανονισµό (Φ.Ε.Κ. 3257/20.12.2013, τ. Β΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43 /22.3.1994 τ. Α’), (παρακράτηση
φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247 /27.11.1995 τ. Α΄) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3377/2005 (Φ.Ε.Κ. 202/19.8.2005 τ. Α’) «Αρχές και
κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου
και της αγοράς – Θέµατα υπουργείου Ανάπτυξης».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/14.2.2005 τ. Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ.
279/10.11.2005 τ. Α΄).
8. Τις διατάξεις του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.» (Φ.Ε.Κ. 204/
17/19.7.1974 τ. Α’ )όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκες.
9. Το Ν.4152/2013(ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013) υποπαράγραφο Ζ.5.
10. Την υπ’ αρ. 1108437/2565/∆ΟΣ/15.11.2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Φ.Ε.Κ.
1590/16.11.2005 τ. Β΄).
11. Την µε αρ. 20977/23.8.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε
το Ν. 3414/2005» (Φ.Ε.Κ. 1673/ 23.8.2007 τ. Β’).
12. Tις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/22.11.2010 τ. Α΄). «Ανάληψη Υποχρεώσεων
από τους ∆ιατάκτες».
13. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις και η τροποποίηση αυτού µε το άρθρο
23 του Ν. 4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Α/21-11-2013).
14. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/15.7.2010 τ. Α΄)«Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις » και τις διατάξεις του
Ν.4144/2013(ΦΕΚ 88/Α/18.4.2013) «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας και Πρόνοιας».
15. Το Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. Α/141/17-08-10 ) ∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη.
16. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/ τ.Α΄/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
17. Το Ν.4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2.2.2012) Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2013.
18. Του N.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»
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19. Του άρθρου 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ. Α΄/19-03-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη
άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»
20. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».
21. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας
22. Την υπ’ αριθµ. 33/03-11-2016 (Θέµα 8Ο) πράξη της Συνέλευσης του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ µε
την οποία εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ µε λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη προµηθευτή
για την Προµήθεια Γραφικής Ύλης και Υλικού Καθοµολόγησης Φοιτητών του A.Ε.Ι. Πειραιά
T.T. όπως περιγράφονται στο παράρτηµα Β’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
διακήρυξης αυτής, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στα 24.800,00€, συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
24% και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Ιδρύµατος οικονοµικού έτους 2017
(ΚΑΕ 126101).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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Συνοπτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές για την Προµήθεια Γραφικής Ύλης και

Υλικού Καθοµολόγησης Φοιτητών του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. CPV: 30192700-8
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον δώδεκα (12)
ηµερών από την δηµοσίευση της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την 1/03/2017
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:30πµ ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στο Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ,
Αίθουσα Συνεδριάσεων Κτίριο ∆ιοίκησης, παρουσία των συµµετεχόντων.
Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ www.teipir.gr και
στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)
http://www.eprocurement.gov.gr.
Οι προσφορές θα αναφέρονται για την Προµήθεια Γραφικής Ύλης και Υλικού Καθοµολόγησης
Φοιτητών του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T., σύµφωνα µε τις απαιτήσεις - τεχνικές προδιαγραφές που
εµφανίζονται στο Παράρτηµα Β’ και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα και ενιαίο κείµενο της
διακήρυξης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 1
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος-µέλος
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου 25 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το ύψος της προϋπολογιζόµενης δαπάνης της αναφεροµένης στους Γενικούς Όρους της παρούσας
προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και οκτακόσια ευρώ (24.800,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κλειστές προσφορές θα κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ, Πέτρου
Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ.122-44, Αιγάλεω, Κτίριο ∆ιοίκησης – ισόγειο, 1/03/2017 (ηµέρα της
διενέργειας του διαγωνισµού), ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πµ. Οι προσφορές αυτές θα
παραµείνουν κλειστές, µέχρι την αποσφράγισή τους από την αρµόδια Επιτροπή.
Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή courier
στην προαναφερθείσα διεύθυνση, επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην
παραπάνω υπηρεσία µέχρι την καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου. Για
την εµπρόθεσµη υποβολή των προσφορών, λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία παράδοσης στο
Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ και όχι η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου ή παραλαβής του φακέλου
από το courier. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία -µε οποιοδήποτε
τρόπο- εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου, µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Συνοπτικός διαγωνισµός, για την επιλογή αναδόχου για την Προµήθεια Γραφικής Ύλης και
Υλικού Καθοµολόγησης Φοιτητών του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T..
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 01/03/2017 και ώρα 11:00πµ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 01/03/2017 και ώρα 11:30 πµ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, αρ. τηλ., αρ. fax, e-mail)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο.
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Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προµηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε
µέλους της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι οικονοµικοί
φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά
των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον
ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, εντός επτά (7) ηµερών από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή συµπλήρωση
αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται
διόρθωση ή συµπλήρωση.
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Άρθρο 4
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό θα
συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που
µπορούν να αναφέρονται στην αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένοι και να µην φέρουν
ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.
Όλες οι σελίδες της των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς και των
σχετικών εγγράφων (έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία) πρέπει να έχουν, επί ποινή
αποκλεισµού, µοναδιαία αρίθµηση σελίδων.
Ο φάκελος της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα περιέχει 3 ξεχωριστούς σφραγισµένους
υποφακέλους, που θα πρέπει στην εξωτερική τους όψη να φέρουν τις ίδιες ενδείξεις που θα φέρει
και ο εξωτερικός φάκελος:
1. Φάκελος Α, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» µε αντίγραφο (δηλ. εις διπλούν).
2. Φάκελος Β µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» µε αντίγραφο (δηλ. εις διπλούν).

3. Φάκελος Γ µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» µε αντίγραφο (δηλ. εις διπλούν).

Α. Περιεχόµενο φακέλου Α - ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (επί ποινή αποκλεισµού)
Αναλυτικά:
1) Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει:
1.α) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος αναλόγως, ήτοι:
i. Βεβαίωση έναρξης εργασιών, εάν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση
ii. Ισχύον καταστατικό της εταιρείας, ΦΕΚ σύστασης, τροποποίησης καταστατικού και
εκπροσώπησης, αν πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε.. ΕΠΕ και Α.Ε.
1.β) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.
4412/2016, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ∆’ της παρούσας και η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα
και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3).
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∆ιευκρίνιση για την Υπεύθυνη ∆ήλωση :
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την Υπεύθυνη ∆ήλωση υποβάλλουν :
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆.Σ., όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισµού.
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος
που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο
ανάδοχο που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, ο µειοδότης οφείλει να προσκοµίσει ενηµερωµένα τα
σχετικά δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η ορθότητα της ανωτέρω υποβληθείσας
υπεύθυνης δήλωσης.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα
στοιχεία του διαγωνισµού και του διαγωνιζόµενου και θα δηλώνεται ότι:
• αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

• η οικονοµική προσφορά δεσµεύει τον προσφέροντα για 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.

• παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, σε περίπτωση που το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ
αποφασίσει µαταίωση ή αναβολή του διαγωνισµού.
3. Παραστατικό εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
εξουσιοδοτούντος, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος συµµετέχει στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπο.
4. Νοµιµοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του καταστατικού ή άλλο έγγραφο, από το
οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν
δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο).
5. Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Η εγγύηση
συµµετοχής θα εκδίδεται για ποσό 400,00 € τετρακοσίων ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%
του συνολικού προϋπολογισµού της παρούσας προκήρυξης, (µη συµπεριλαµβανοµένου του
αναλογούντος ΦΠΑ), και θα ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς. Η εγγύηση συµµετοχής που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω
αναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή
άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορεί επίσης να εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α. –
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Τα
αντίστοιχα έγγραφα της εγγύησης, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση. Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι
συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
6. Επιπλέον δικαιολογητικά για τις Τεχνικές και Οικονοµικές Προϋποθέσεις του Ανάδοχου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή
αποκλεισµού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, τα οποία
αποδεικνύουν την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική, καθώς και την τεχνική και επαγγελµατική
του ικανότητα, προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής:
6α. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα
• Να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων µεγαλύτερο
από το 200% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,
για τα έτη 2013, 2014 και 2015 και να παρουσιάζει κατά µέσο όρο κερδοφορία.
Ο υπολογισµός για τον ετήσιο κύκλο εργασιών θα πρέπει να γίνει στην καθαρή αξία του
προϋπολογισµού του διαγωνισµού, δηλαδή χωρίς το Φ.Π.Α.
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• Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος, υποβάλλει Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων για τα έτη 2013, 2014 και 2015, και κατά το διάστηµα λειτουργίας της αν
αυτό είναι µικρότερο των τριών (3) ετών σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισµών.
• Βεβαίωση τράπεζας για τη δανειοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόµενης επιχείρησης, ηµεδαπής
ή αλλοδαπής. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον
ίση µε το 100% του προϋπολογισµού του Έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) αν και εφόσον αναδειχθεί
ανάδοχος. Σε περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούµενη δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να
αποδεικνύεται στο πρόσωπο µιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις ή σωρευτικά
σε όλες τις επιχειρήσεις.
Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι
συνεργάζεται µε υποψήφιο και θα εξετάσει αίτησή του για χρηµατοδότηση, µε ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% τουλάχιστον του προϋπολογισµού της προµήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.),
αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος.
6β. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει
να διαθέτει οργάνωση, δοµή, µέσα, και προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες, µε τα οποία
να είναι ικανός να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις της υπό
ανάθεσης προµήθειας.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής,
καταθέτοντας µε την Προσφορά του, εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, τα
ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:
• Συνοπτική εταιρική παρουσίαση όπου θα περιγράφονται τα κάτωθι χαρακτηριστικά του
υποψήφιου Αναδόχου:
- Επιχειρηµατική δοµή (Οργάνωση και Απασχολούµενο Προσωπικό)
- Εξοπλισµός
- Χρησιµοποιούµενα µέσα/εργαλεία
Να διαθέτει προσωπικό επαρκές και ικανό για την ανάληψη της προµήθειας.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει κατάσταση του προσωπικού θεωρηµένη από
αρµόδια αρχή σχετική µε το εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του.
• Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δραστηριοποιείται τουλάχιστον τρία (3) έτη στη
συγκεκριµένη δραστηριότητα. Η πλήρωση της συγκεκριµένης απαίτησης θα αποδεικνύεται από
την κατάθεση των συµβάσεων του υποψηφίου αναδόχου.
• Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει, κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι
κυριότερες συµβάσεις παρόµοιων προµηθειών των τριών (3) τελευταίων ετών, µε µνεία για κάθε
παράδοση :
 του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα
 της ηµεροµηνίας παράδοσης
 του ποσού παράδοσης
Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω µορφή :
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Α/Α

Πελάτης

Σύντοµη
Περιγραφή

∆ιάρκεια
Εκτέλεσης

Προϋπολογισµός

Παρούσα
Φάση

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν ο αποδέκτης είναι:

 ∆ηµόσια αρχή µε πιστοποιητικά (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) τα οποία έχουν
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή
 Ιδιωτικός φορέας µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η
έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, χωρίς να απαιτείται

7

θεώρηση γνήσιου υπογραφής, του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, του
προµηθευτή.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας που έχουν παραληφθεί θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσος µε τον προϋπολογισµό της υπό ανάθεση προµήθειας.
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Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την εµπειρία του προσφέροντος στα ανωτέρω θέµατα.
Σηµειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και
αξιοπιστίας των δηλώσεων µε απευθείας επικοινωνία µε τους προσδιορισµένους πελάτες, τους
οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.
Β. Περιεχόµενο φακέλου Β- Τεχνική Προσφορά (επί ποινή αποκλεισµού)
Η Τεχνική Προσφορά την οποία θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να είναι
σύµφωνη µε το Παράρτηµα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
Γ. Περιεχόµενο φακέλου Γ- Οικονοµική Προσφορά
Οι ενδιαφερόµενοι, υποβάλλουν την οικονοµική προσφορά τους (εις διπλούν), σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Β, υπογεγραµµένο από τον συµµετέχοντα (ή τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού κλπ, κατά
περίπτωση). Η προσφερόµενη τιµή θα δίδεται σε ευρώ (€), θα αναγράφεται δε ολογράφως και
αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίδουν την τιµή σε ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο
νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι τη λήξη του συµφωνητικού.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή των προσφεροµένων ειδών χωρίς
Φ.Π.Α.
Επισηµαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους
όρους της ∆ιακήρυξης συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκµηρίωση των προσφεροµένων ειδών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται σε διευκρινίσεις µόνο όταν
αυτές ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ή το αποφασίζον όργανο. Από τις διευκρινίσεις
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό
αίτηµα.
ΑΡΘΡΟ 5

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας
του διαγωνισµού.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από
τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαµβάνουν µέρος της
προµήθειας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή
υποψηφίους, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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1) ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα, δηµόσια.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, που θα γίνει δηµόσια, δύνανται να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόµενοι ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν.
4412/2016, ως εξής:
Την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού που ορίζεται στην παρούσα, αποσφραγίζονται οι
φάκελοι των προσφορών, οι οποίοι περιλαµβάνουν τον υποφάκελο µε τα «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής», τον υποφάκελο µε την «Τεχνική Προσφορά» και τον υποφάκελο της «Οικονοµικής
Προσφοράς».
Α. Αποσφραγίζονται και αξιολογούνται οι πρώτοι υποφάκελοι µε τα «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής». Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στον έλεγχο των
δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται, αποκλείονται από την
περαιτέρω αξιολόγηση. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται και αξιολογούνται οι υποφάκελοι µε την
«Τεχνική Προσφορά» των εταιρειών που οι προσφορές τους κρίθηκαν κατάλληλες στο
προηγούµενο στάδιο. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στον
έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών. Προσφορές που απορρίπτονται, αποκλείονται από την
περαιτέρω αξιολόγηση.
Β. Στη συνέχεια, αποσφραγίζονται και αξιολογούνται οι υποφάκελοι µε τις οικονοµικές
προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους κρίθηκαν κατάλληλες και καταγράφονται σε
Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή.
Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παρεκκλίσεις
από τις τεχνοοικονοµικές απαιτήσεις του διαγωνισµού γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός εάν αυτές
θεωρηθούν από την αρµόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το
σύνολο των υπό προµήθεια ειδών.
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς για τυπικούς ή ουσιαστικούς
λόγους, η οικονοµική προσφορά επιστρέφεται χωρίς να ανοιχτεί και ο προµηθευτής δεν έχει, ούτε
διατηρεί καµία απαίτηση ή αξίωση κατά του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
2) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Το κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισµού και την τελική επιλογή του αναδόχου του
έργου είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για το σύνολο της
προµήθειας είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ), λαµβανοµένων υπόψη µέχρι
δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, της τιµής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθµολογία του όπου:

Λi =

Ki
Bi

α) Κi =Συγκριτική Τιµή δηλαδή το άθροισµα των τιµών των επιµέρους ειδών
β) Βi = Σταθµισµένη Βαθµολογία, δηλαδή το άθροισµα της βαθµολογίας των επιµέρους στοιχείων
κάθε οµάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής
Προσφοράς.
1. Όλα τα επιµέρους στοιχεία των ειδών βαθµολόγησης, βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση
τους 100 βαθµούς.
2. Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120
βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
3. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς.
4. Σε περίπτωση ισοβαθµίας του Λ µεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη που
έχει τη µεγαλύτερη σταθµισµένη βαθµολογία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στην τεχνική
προσφορά, ο Ανάδοχος αναδεικνύεται µε διαπραγµάτευση.
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5. Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που έχει την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά.
Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για τη κατακύρωση της πλέον συµφέρουσας από
οικονοµική άποψη προσφοράς έχουν ως εξής:
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ:
ΕΝΟΤΗΤΑ

1
Α
2

Β

1

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συµφωνία µε τις τεχνικές
προδιαγραφές.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

40%
Υποδοµή Εταιρείας:
- οργάνωση
- το ανθρώπινο δυναµικό
- υποδοµή
Χρόνος Παράδοση Ειδών.

20%

60%

40%

40%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

100

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης το ύψος της οποίας, αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συµβατικής αξίας, εκτός Φ.Π.Α., πριν ή κατά το στάδιο υπογραφής της σύµβασης.
Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα
στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτηµέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορεί επίσης
να εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Τα αντίστοιχα έγγραφα της εγγύησης, αν δεν είναι διατυπωµένα
στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο
υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ.
Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής
«καλής εκτέλεσης», υπέρ του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127
του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 105, Ν. 4412/2016)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλλει σε
σφραγισµένο φάκελο εντός 10 ηµερών , τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014(Α’74),των δικαιολογητικών που πρέπει να
προσκοµίσει σύµφωνα µε τις υπεύθυνες δηλώσεις του καθώς και την Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο κατά δύο µήνες τουλάχιστον (δηλ. ένα (1) χρόνο και δύο
(2) µήνες τουλάχιστον).
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Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού εκδίδεται από το αποφαινόµενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού.
Η αναθέτουσα αρχή θα κοινοποιήσει αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο .
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις
ενστάσεων
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η απόφαση
κοινοποιείται στον ανάδοχο και καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης. Η
υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εφόσον ο φάκελος των δικαιολογητικών και η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αξιολογηθεί ως
παραδεκτός, ο Ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης .
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση εντός είκοσι (20) ηµερών
από την κοινοποίηση σε αυτόν, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση
του φορέα οργάνου. Σε αυτή την περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει την ανάθεση στον
επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο.
∆εν επιτρέπεται η τροποποίηση της σύµβασης µετά τη σύναψη και την υπογραφή του.
Ο προσωρινός ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση
όταν:
Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η εκτέλεση της ανάθεσης δεν πραγµατοποιήθηκε µε απόφαση του
Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ και Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Οι από τη σύµβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυµβαλλοµένου κατά του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ
συµφωνούνται και είναι ανεκχώρητες.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας ορίζεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των
τµηµάτων του Α.Ε.Ι Πειραια Τ.Τ. για το οικονοµικό έτος 2017. Η εκτέλεσης της προµήθειας
θα γίνει µε έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς
προµήθεια ειδών θα βεβαιώνεται από αρµόδια Επιτροπή που ορίζεται από το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.
Η παράδοση θα γίνει σε ηµέρες και ώρες λειτουργίας του Ιδρύµατος (∆ευτέρα έως Σάββατο
07:00π.µ έως 21:00µ.µ) σε χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια υπηρεσία του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.
Ο χρόνος ανταπόκρισης από το αίτηµα της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι σύντοµος λόγω της
ιδιαιτερότητας των εκπαιδευτικών, εργαστηριακών και ερευνητικών αναγκών του
Ιδρύµατος (µέγιστος χρόνος ανταπόκρισης τα 90 λεπτά).
Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου παράδοσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στους νέους
χώρους που θα του υποδειχθούν.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει σε ΕΥΡΩ (€) τµηµατικά µε χρηµατικά εντάλµατα, µετά την
τµηµατική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών από την αρµόδια
Επιτροπή Παραλαβής.
Η πληρωµή θα γίνει µόνο µετά την προσκόµιση όλων των νόµιµων παραστατικώνδικαιολογητικών (τιµολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας,
πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κ.λ.π.). Από κάθε τιµολόγιο του
αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους
και σχετικές εγκυκλίους.
Πέραν του συµβατικού τιµήµατος, ο Ανάδοχος δεν έχει καµία απαίτηση κατά της Αναθέτουσας
Αρχής για δαπάνες, τις οποίες πραγµατοποίησε κατά την εκτέλεση της προµήθειας ή εξ αφορµής
αυτού.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.
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ΑΡΘΡΟ 12
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
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Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του
παρόντος διαγωνισµού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη. Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία δεν
αποκτούν κανέναν δικαίωµα ή αξίωση για αποζηµίωση ή/και χρηµατική ικανοποίηση από το
Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόµενο µε τη διακήρυξη, τη συµµετοχή τους στη
διαδικασία, τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού. Η συµµετοχή στη σχετική
διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της
παρούσας.
Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει σε βάρος του Αναδόχου ποινική ρήτρα
για κάθε παράβαση όρου και να αξιώσει εκτός της ποινικής ρήτρας και την αποκατάσταση κάθε
αµέσου ή εµµέσου ζηµίας.
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση των υπό προµήθεια προϊόντων, θα επιβάλλονται σύµφωνα
µε το άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν
επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε
υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει όρο της Σύµβασης που θα
υπογραφεί, όλοι των οποίων θεωρούνται ουσιώδεις, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε
αποζηµίωση. Σε περίπτωση Ένωσης, οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της
Ένωσης, ως ευθυνόµενα εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έκπτωσης
του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το
σύνολο των προσφερόµενων ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα.
Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύµβασης ή µη προσήκουσας εκτέλεσης ή
καθυστέρησης της παράδοσης της προµήθειας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλλει κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
Εγγυητική ευθύνη
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, ότι ο υπό προµήθεια εξοπλισµός θα είναι κατά την
παράδοσή του καινούργιος, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται
στη Σύµβαση και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες
όπως αυτές προδιαγράφονται στην παρούσα.
Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισµού και των εξαρτηµάτων
αυτού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση
κάθε ελαττώµατος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν αποδείξει ότι τα ελαττώµατα
προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα στην κατασκευή, στα υλικά, στη
σχεδίαση ή στην υλοποίηση της προµήθειας.
Αν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία µέρους ή του
συνόλου του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθµό ώστε να
διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύµβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε
ελαττώµατος µόλις αυτό γίνει εµφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωµα χωρίς
καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώµατος
από τρίτον, µε κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.
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Ο παρών διαγωνισµός και η Σύµβαση διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.
Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη
συναινετική και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αµφισβήτησης ή απαίτησης που
ενδέχεται να προκύψει κατά την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης.
Κάθε διαδικαστική διαφορά µε τον προµηθευτή υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων του
Πειραιά, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 15
ΓΕΝΙΚΑ
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί
και συµπληρωθεί των σχετικών µε τις προµήθειες νόµων και προεδρικών διαταγµάτων που έχουν
προαναφερθεί στην παρούσα, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
•
•
•
•

Οι ποσότητες των ειδών θα διαµορφωθούν ανάλογα µε τις ανάγκες των τµηµάτων του
Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.
Ο χρόνος ανταπόκρισης από το αίτηµα της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι σύντοµος λόγω
της ιδιαιτερότητας των εκπαιδευτικών, εργαστηριακών και ερευνητικών αναγκών του
Ιδρύµατος (µέγιστος χρόνος ανταπόκρισης τα 90 λεπτά).
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αποδέχεστε
πλήρως και ανεπιφυλάκτως την διαµόρφωση των ποσοτήτων ανάλογα µε τις ανάγκες του
Ιδρύµατος και τον µέγιστο χρόνο ανταπόκρισης.
Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός των ειδών που έχει ανάγκη το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ

Περιγραφή Ειδών
ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ τύπου τανάλιας

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ (κύβος 75x75m περίπου 100 φύλων)
ΣΕΛΙ∆Ο∆ΕΙΚΤΕΣ 11,9 περίπου τύπου Post-it ή ισοδύναµο
ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)
ΓΟΜΕΣ (για µολύβι και για στυλό)
∆ΑΚΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΕΣ

∆ΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ (ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ) (µέγεθος 20 φύλλα περίπου)
∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ (χάρτινα Α4 10 χρωµάτων)
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ (υγρό)

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ (ταινία)

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ( στυλό)
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ΕΝΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ2017-02-16
Α4 100 φύλλων
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α4 φύλλων
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ (Α4 άνοιγµα πάνω)
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΠΛΕΣ (Α4 άνοιγµα πάνω)
ΚΛΑΣΕΡ µε µηχανισµό (4/32)
ΚΛΑΣΕΡ µε µηχανισµό (8/32)
ΚΟΛΛΕΣ (στικ 40γρ.)

ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (µέγεθος 35χ50χ35)
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΑΚΙΑ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ (µε χοντρή µύτη)
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ

ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (υγρή µελάνι)

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΥΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΥΣ
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑ
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙ∆ΕΣ

ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ (0,5)
ΜΟΛΥΒΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ

ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (Α5 κολλητά 50 φύλλα)
ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (Α4 κολλητά 50 φύλλα)

ΜΠΛΟΚ για ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (60x80 30 φύλλα )
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ 13 ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ (γραµµατειοθήκες)
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ Α4
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ ΜΕ ΠΤΕΡΎΓΙΑ Α4 (µε ράγχη 15)
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Α4

ΝΤΟΣΙΕ ΜΑΝΙΛΛΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
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ΠΙΝΕΖΕΣ
ΣΕΛΟΤΕΪΠ (απλό)

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 (ΣΟΥΠΛ)
ΣΤΥΛΟ (διαρκείας)

ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ (µέγεθος 4 µεταλλικοί)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ( µέγεθος 124 24/6)
ΣΦΡΑΓΙ∆ΩΝ ΤΑΜΠΟΝ (Νούµερο 3)

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ µε φυσαλίδες αέρα ( Α4)
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ( λευκοί Α4)
ΦΑΚΕΛΑ ΓΙΑ CD

ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΉ 30εκ.

ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΟΛΟ για FAX 210x15 Φ13
ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΡΜΙΚΈΣ
ΨΑΛΙ∆ΙΑ (20εκ)

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ 175γρ.ΤΥΠΟΜΕΝΗ Α4

ΠΑΠΥΡΟΣ ΤΥΠΟΜΕΝΟΣ 25x35 ΜΕ ΓΚΟΦΡΕ ΣΦΡΑΓΙ∆Α 190γρ. (πτυχία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιγραφή Ειδών

Τιµή Μονάδας
(χωρίς Φ.Π.Α)

Γενικό Συνολικό (χωρίς Φ.Π.Α)
Αιγάλεω,
/
/
Για το ∆ιαγωνιζόµενο
(Ονοµ/µο – Υπογραφή-Σφραγίδα)
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
Εκδότης:
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ
Π.ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 , Αιγάλεω
Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν
για ευρώ
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
ευρώ υπέρ της Εταιρείας
, οδός
, αριθµός
,(2)
, κ.λπ. ατοµικά για κάθε
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους
ως µελών της ένωσης προµηθευτών), δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό
της …………δια την προµήθεια ειδών……………………. µε την υπ’ αριθµ. …..…….∆ιακήρυξη.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σε πέντε
(5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την
(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος
τουλάχιστον ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς)
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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Εκδότης:

Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ
Π.ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 , Αιγάλεω
Εγγύηση µας υπ’αριθµόν
για ευρώ
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών
, οδός
,
, σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει µαζί σας, την υπ’ αρ. …………..σύµβαση,
αριθµός
που θα καλύπτει την προµήθεια
, συνολικής αξίας
,
και
ότι
σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συµβατικής αξίας της παρεχόµενης
προµήθειας δηλαδή ……….…. Ποσού
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα
παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της
Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)
, 2)
ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών) και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα,
ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να
καταβάλει σε σας, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή
ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µε απλή δήλωσή
σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό
που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στη εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Υλικού Καθομολόγησης Φοιτητών του Α.Ε.Ι
Πειραιά Τ.Τ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99219569 / 72679
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας
- Τηλέφωνο: 210-5381118
- Ηλ. ταχυδρομείο: promith@puas.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):www.teipir.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): 30192700-8
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [621/16.2.2017]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
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Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική
επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης,
κατά περίπτωση:

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που
θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
β) [……]
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος
[ ]
ή των τμημάτων για τα οποία ο
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει
προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα
για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
[……]
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ,
για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
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Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει
στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
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Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
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2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές

δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
24

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

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

17PROC005808208 2017-02-16
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
Απάντηση:
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
[] Ναι [] Όχι
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005
;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους),
ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

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

Απάντηση

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

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

Καταλληλότητα

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

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική
Απάντηση:
επάρκεια
έτος: [……] κύκλος
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον
εργασιών:[……][…]νόμισμα
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται έτος: [……] κύκλος
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
εργασιών:[……][…]νόμισμα
ή στα έγγραφα της σύμβασης :
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόμισμα
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα
σύμβασης είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα στον
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για
τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]
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δραστηριότητές του ο οικονομικός
φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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(προσδιορισμός της απαιτούμενης
xxxvii

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y
και η αντίστοιχη αξία)

-

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
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Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας
έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του
είδους που έχει προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και
τους παραλήπτες δημόσιους ή
ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί
να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που
λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:
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9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για
την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
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12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων,
με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των προϊόντων, επαληθευόμενη με
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων
με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά [] Ναι [] Όχιxlv
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούμενα έγγραφα:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση
των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες
έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
38

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
/αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
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θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη
νομοθεσία).

39

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
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xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008
(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε),
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο
πάροχος υπηρεσιών.
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xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του
εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους,
βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
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xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvii
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xlviii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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