ΑΘΣΗΗ(1)
Επωνσμία*: _______________________
_______________________

Προς: ΚΣΕΛ Ν ΑΥΑΪΑ ΑΕ
ΕΔΡΑ ΠΑΣΡΑ – ΖΑΪΜΗ 2

Επάγγελμα: _______________________

Σηλ. 2610623880, 2610623881

ΑΦΜ:

_______________________

Fax: 2610270780

ΔΟΥ:

_______________________

Email: ktelach@otenet.gr

Διεύθσνζη:* _______________________
_______________________
_______________________
Σας παρακαλώ να μοσ τορηγήζεηε
Αρμόδιος*: _______________________

το

Τηλ.*:

_______________________

Προσυοράς

E-mail :

_______________________

δημοπραζίας επιλογής Αναδότοσ ηοσ

Fax*:

_______________________

έργοσ:



Έντσπο

της
ηης

Οικονομικής
ανοικηής

«ΝΕΟ ΣΑΘΜΟ ΤΠΕΡΑΣΘΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΘΩΝ (ΤΛ) Κ.Σ.Ε.Λ. Ν.
ΑΥΑΘΑ ».

Ο Αιηών

-----(Πόλη)-----, ______________ 2018



Πεδίν πνπ ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά
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ΑΘΣΗΗ(2)
Επωνσμία*: _______________________
_______________________

Προς:
ΚΣΕΛ Ν ΑΥΑΪΑ ΑΕ

Επάγγελμα*: _______________________

ΕΔΡΑ ΠΑΣΡΑ – ΖΑΪΜΗ 2

ΑΦΜ*:

_______________________

Σηλ. 2610623880, 2610623881

ΔΟΥ*:

_______________________

Fax: 2610270780
Email: ktelach@otenet.gr

Διεύθσνζη:* _______________________
_______________________
_______________________
Αρμόδιος*: _______________________
Τηλ.*:

_______________________

Σας παρακαλώ να μοσ τορηγήζεηε

E-mail :

_______________________

τα τεύτη ηης ανοικηής δημοπραζίας

Fax*:

_______________________

επιλογής Αναδότοσ ηοσ έργοσ:



«ΝΕΟ ΣΑΘΜΟ ΤΠΕΡΑΣΘΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΘΩΝ (ΤΛ) Κ.Σ.Ε.Λ. Ν.
ΑΥΑΘΑ ».

Ο Αιηών

-----(Πόλη)-----, ______________ 2018



Πεδίν πνπ ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΝΙΑΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ)*
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα
θνξέα
Γηα δηαδηθαζίεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην κέξνο Ι ζα αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηε
1
δεκηνπξγία θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ ρξεζηκνπνηείηαη ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ESPD .
2
Παξαπνκπή ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:
ΔΔ S αξηζ. 194, εκεξνκελία 07-10-2016, ζειίδα [_],
Αξηζκφο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ S: 2016/S194 – 349618
Δάλ δελ δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ, ηφηε ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηηο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξαθαιείζζε
λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο (π.ρ. παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν)

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ
Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην κέξνο Ι ζα αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηε δεκηνπξγία θαη
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ ρξεζηκνπνηείηαη ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ESPD. ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.
3

Σαπηφηεηα αγνξαζηή :
Όλνκα: ΚΣΔΛ Ν ΑΥΑΨΑ ΑΔ

Απάληεζε:

ΔΓΡΑ ΠΑΣΡΑ – ΕΑΨΜΖ 2, 26221 ΠΑΣΡΑ, ΔΛΛΑΓΑ
Σει. 2610623880, 2610623881 Φαμ: 2610270780
Email: ktelach@otenet.gr
www.ktelachaias.gr

Γηα πνηα ζχκβαζε πξφθεηηαη;

Απάληεζε:
Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο ζύκβαζεο4:
«ΝΔΟ ΣΑΘΜΟ ΤΠΔΡΑΣΙΚΩΝ ΛΔΩΦΟΡΔΙΩΝ (ΤΛ)
Κ.Σ.Δ.Λ. Ν. ΑΥΑΙΑ ».
Ζ πξνθήξπμε αθνξά δεκόζηα ζύκβαζε γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο
έξγνπ.

Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ
5
αλαζέηνπζα αξρή :
Όιεο νη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο ζε θάζε ελφηεηα ηνπ ΔΔΔ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.

1

2

3

4
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Οη ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο ζα δηαζέζνπλ ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία ESPD δσξεάλ γηα αλαζέηνπζεο αξρέο, αλαζέηνληεο θνξείο, νηθνλνκηθνύο
θνξείο, παξόρνπο ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ θαη άιια ελδηαθεξόκελα κέξε.
Γηα αλαζέηνπζεο αξρέο: είηε πξνθαηαξθηηθή πξνθήξπμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ ή δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο
ζύκβαζεο.
Πιεξνθνξίεο πνπ αληηγξάθνληαη από ηελ ελόηεηα Η ζεκείν Η.1 ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε από θνηλνύ ζύλαςεο ζύκβαζεο,
αλαθέξεηε ηα νλόκαηα όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ αγνξαζηώλ.
Βιέπε ζεκεία ΗΗ.1.1 θαη ΗΗ.1.3 ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο.
Βιέπε ζεκεία ΗV.3.1 ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο.

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Α: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
ηνηρεία αλαγλψξηζεο:

Απάληεζε:

Δπσλπκία

[ ]

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ, εάλ ππάξρεη:

[ ]

Δάλ δελ ππάξρεη αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ, αλαθέξεηε
άιινλ εζληθό αξηζκό ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη

[ ]

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε:

[..........]
[..........]
[..........]
[..........]
[..........]
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Αξκόδηνο ή αξκόδηνη :
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ
ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, κηθξή ή κεζαία
7
επηρείξεζε

[ ] Ναη

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο [ ] Ναη
ζε επίζεκν θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή
δηαζέηεη ηζνδύλακν πηζηνπνηεηηθό (π.ρ. βάζεη εζληθνύ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);

Όρη [ ]
Όρη [ ] Άλεπ Αληηθεηκέλνπ

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 θαηαιόγνπ ή ηνπ
πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό αξηζκό εγγξαθήο ή
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:

α) [..........]

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο. επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ)
[..........] [..........] [..........] [..........]

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε
εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ
θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν 8:

γ) [..........]

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη όια ηα απαηηνύκελα δ) [ ] Ναη
θξηηήξηα επηινγήο;

6
7
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Όρη [ ]

Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
Βιέπε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L
124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.
Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην
ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαη. επξψ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην
ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαη. επξψ.
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 εθαη. επξψ.
Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.

Δάλ φρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά
πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη
βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
θαη θόξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε
δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα
θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή
βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή
δηαηίζεηαη δσξεάλ;

ε) [ ] Ναη

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο. επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ)

Σξφπνο ζπκκεηνρήο:

[...........] [...........] [...........] [...........]
Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
δεκόζηαο ζύκβαζεο από θνηλνύ κε άιινπο 9;

[ ] Ναη

Όρη [ ]

Όρη [ ]

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΔΔΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηελ
θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο, ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα …):

α) [..........]

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
δεκόζηαο ζύκβαζεο:

β) [..........]

γ) Δλδερνκέλσο, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο
θνηλνπξαμίαο:

γ) [..........]

Β: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα
εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Δθπξνζψπεζε ,εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
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Ολνκαηεπώλπκν·
ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηόπν γέλλεζεο
εθόζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα:

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

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε:

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

Σειέθσλν:

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

Ζι. Σαρπδξνκείν:

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

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ
εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …):

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

Δηδηθόηεξα σο κέινο θνηλνπξαμίαο.

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

Γ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΗ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΑΛΛΧΝ ΦΟΡΔΧΝ10
ηήξημε:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ
[ ] Ναη
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα
(ηπρόλ) θξηηήξηα θαη θαλόλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V
θαησηέξσ:

Όρη [ ]

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΔΔΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο
θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο
εθπξνζώπνπο απηώλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ
επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα
ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.

10

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην δεύηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα
επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή
επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα
εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.”.

Μέξνο IΙI: Λφγνη απνθιεηζκνχ
Α: ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΠΟΗΝΗΚΔ ΚΑΣΑΓΗΚΔ
ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε11.
2. δηαθζνξά / δσξνδνθία12.
3. απάηε13.
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο14.
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξόκνηεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 15.
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ16.
Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ
εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ιφγσλ πνπ
νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη
εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε
απηό γηα έλαλ από ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ, ή
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ από πέληε
έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο
πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη;
Δάλ λαη, αλαθέξεηε 18:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο ιόγνπο ηεο
θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε:

[ ] Ναη Όρη [ ]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[..........] [..........] [..........] 17

α) Ζκεξνκελία: [ ], ζεκείν-(α): [ ], ιόγνο(νη): [ ]

β) [..........]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ [..........] θαη ζρεηηθό(ά) ζεκείν(α)
[ ]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[..........] [..........] [..........] 19
ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη [ ] Ναη Όρη [ ]
κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 20 («απηνθάζαξζε»);
[..........]
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 21:

11

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-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).
12
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθώλ
Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1 θαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο απόθαζεο-πιαίζην
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003,
ζ. 54). Απηόο ν ιόγνο απνθιεηζκνύ πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά όπσο νξίδεηαη ζην εζληθό δίθαην ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ηνπ αλαζέηνληα
θνξέα) ή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.
13
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316
ηεο 27.11.1995, ζ. 48).
14
Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ
L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηόο ν ιόγνο απνθιεηζκνύ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απόπεηξα εγθιήκαηνο, όπσο
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο-πιαίζην.
15
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε
ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15).
16
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ
πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1).
17
Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
18
Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
19
Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
20
ύκθσλα κε ηηο εζληθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 57 παξάγξαθνο 6 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ.
21
Λακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινύζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε
πξέπεη λα θαηαδεηθλύεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.

Β: ΛΟΓΟΗ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΦΟΡΧΝ Ή ΔΗΦΟΡΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΖ
Καηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη όιεο ηηο [ ] Ναη
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηόζν ζηε ρώξα ζηελ
νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο όζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν
από ηε ρώξα εγθαηάζηαζεο;
Φφξνη
Δάλ φρη, αλαθέξεηε:
α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξόθεηηαη
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό;
γ) Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ;
1. Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Ζ ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο
απόθαζεο;
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, εθφζνλ
νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
απνθιεηζκνύ:
2. Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε
δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο
ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο
αζθάιηζεο
πνπ
νθείιεη,
ζπκπεξηιακβαλόκελσλ,
θαηά
πεξίπησζε,
ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε
ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο;

Όρη [ ]

Δηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο

α) [..........]
β) [..........]

α) [..........]
β) [..........]

γ1) [ ] Ναη Όρη [ ]
- [ ] Ναη Όρη [ ]
- [..........]

γ1) [ ] Ναη Όρη [ ]
- [ ] Ναη Όρη [ ]
- [..........]

-

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

γ2) [..........]
δ) [ ] Ναη Όρη [ ]
Δάλ λαη, αλα αλαθεξζνύλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[..........]

-

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

γ2) [..........]
δ) [ ] Ναη Όρη [ ]
Δάλ λαη, αλα αλαθεξζνύλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[..........]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 22
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[..........] [..........] [..........]

Γ: ΛΟΓΟΗ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΑΦΔΡΔΓΓΤΟΣΖΣΑ, ΤΓΚΡΟΤΖ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ Ή
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΑΡΑΠΣΧΜΑ23
Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νξηζκέλνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ελδέρεηαη λα
έρνπλ νξηζζεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. πλεπψο, ην
εζληθφ δίθαην ελδέρεηαη, γηα παξάδεηγκα, λα πξνβιέπεη φηη ε έλλνηα ηνπ «ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο» κπνξεί λα
θαιχπηεη δηάθνξεο κνξθέο επαγγεικαηηθήο δηαγσγήο.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε
ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ24;

22

Απάληεζε:
[ ] Ναη

Όρη [ ]

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ ζα απνδεηθλύνπλ
ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ ιόγνπ απνθιεηζκνύ
(«απηνθάζαξζε»);
[ ] Ναη Όρη [ ]
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[..........]

Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
Βιέπε άξζξν 57 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ.
24
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο ζην εζληθό δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ.
23

.

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο [ ] Ναη
αθόινπζεο θαηαζηάζεηο:
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην
δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από
παξόκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο
λόκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηόζν ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζα δύλαηαη λα εθηειέζεη ηε
ζύκβαζε, ιακβαλόκελεο ππόςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππό απηέο
ηηο πεξηζηάζεηο 25
Δάλ ε ζρεηηθή
αλαθέξεηε:

ηεθκεξίσζε

δηαηίζεηαη

Όρη [ ]

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

ειεθηξνληθά, (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[..........] [..........] [..........]

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζνβαξφ
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 26;

[ ] Ναη

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

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

Όρη [ ]

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[ ] Ναη Όρη [ ]
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[..........]
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο [ ] Ναη Όρη [ ]
νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ;
[..........]
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[ ] Ναη Όρη [ ]
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[..........]
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ζχγθξνπζεο [ ] Ναη Όρη [ ]
ζπκθεξφλησλ 27, ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο;
[..........]
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε [ ] Ναη Όρη [ ]
ζπλδεδεκέλε κε απηόλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξόπν αλακεηρζεί
ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[..........]
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Βιέπε εζληθό δίθαην, ζρεηηθή πξνθήξπμε ή έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο.
Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζε κία από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ
απαξηζκνύληαη ζηα ζηνηρεία α) έσο ζη) έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηνύ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο
όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη σζηόζν ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε.
27
Βιέπε εζληθό δίθαην, ζρεηηθή πξνθήξπμε ή έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο.
26

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζνβαξή ή [ ] Ναη
επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο
ζύκβαζεο, πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή
πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο
ζύκβαζεο, απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα
επηβεβαηώζεη όηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά
ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ή ηελ
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη από ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξόπν 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 παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδώο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ
απνθιεηζκό, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε

Όρη [ ]

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

Γ: ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ
ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΔΛΟΤ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Ή ΣΟΤ ΑΝΑΘΔΣΟΝΣΑ
ΦΟΡΔΑ
Ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ
Απάληεζε:
Ηζρύνπλ νη ακηγώο εζληθνί ιόγνη απνθιεηζκνύ πνπ νξίδνληαη [ ] Ναη Όρη [ ]
ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο
ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο;
Δάλ ε ηεθκεξίσζε πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
πξνθήξπμε ή ηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
ζύκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[..........] [..........] [..........] 28
ε θάζε πεξίπησζε ζηελ νπνία ηζρύνπλ ηπρόλ ακηγώο [ ] Ναη
εζληθνί ιόγνη απνθιεηζκνύ, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε πα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:

28

Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

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

Όρη [ ]

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επηινγήο (ελόηεηα α ή ελόηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξόληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο δειώλεη όηη:
α: ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο
έρεη δειψζεη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε, 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 όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα επηινγήο;

[ ] Ναη

Όρη [ ]

Α: ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ
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 πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πξνθήξπμε.
Καηαιιειφηεηα

Απάληεζε:

1. Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζην
θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ 29;

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

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

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

Γ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ
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 πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πξνθήξπμε.
Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα

Απάληεζε:

1α) Μόλν γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο, ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα αθφινπζα έξγα ηνπ είδνπο
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:

Αξηζκόο εηώλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή
ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο):
[..........]
Έξγα [..........]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ζηελ νξζή εθηέιεζε θαη αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[..........] [..........] [..........]
νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
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Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη
κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό.

Μέξνο VΙ: Σειηθέο δειψζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε I –
IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ
ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ
αλαθέξνληαη, εθηόο εάλ:
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλ30, ή
β) από ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2018 ην αξγόηεξν31, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε
ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη
πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην
αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Δληαίνπ Δπξσπατθνύ Δγγξάθνπ ύκβαζεο (ΔΔΔ) γηα
ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή,
παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, αξηζκόο αλαθνξάο)].
Ζκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]

30

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη
κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό.
31
Αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεύηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ.

