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Ρέθυμνο 30/08/2017
Αριθ. πρωτ.: 10885

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(απόφαση πρύτανη 10729/24-08-2017 ΑΔΑ: ΩΨ10469Β7Γ-Ο3Λ)
Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε προσφορά μέχρι και
τις 14/09/2017 και ώρα 11.00 μ.μ., για την προμήθεια και τοποθέτηση κινητών
βιβλιοστασίων, για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Παν/μίου Κρήτης στο
Ρέθυμνο (CPV 39152000-2 Κινητά ράφια για βιβλία), προϋπολογισμού
δαπάνης 20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.
Ακολουθεί πίνακας ειδικών όρων και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.
Μαζί με την προσφορά κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
καταθέσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς, αντίγραφο ποινικού μητρώου
τελευταίου τριμήνου όλων των υπόχρεων αναλόγως την εταιρεία, τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου
(στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό
καταστατικό και τροποποιήσεις του σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με εκπρόσωπό του.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παν/μίου Κρήτης
(www.uoc.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ. .Στην ιστοσελίδα η παρούσα θα συνοδεύεται
από σκαρίφημα των βιβλιοστασίων
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν εντός
φακέλου τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό του Εμπορικού Επιμελητηρίου επί ποινή αποκλεισμού με το
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, για την προμήθεια των απαιτούμενων
ειδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των σχετικών ΚΑΔ των
ειδών, που είναι ζητούμενα στην παρούσα.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του υποψήφιου Αναδόχου επί ποινή
αποκλεισμού με την οποία :
α) θα αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης και
των παραρτημάτων της
β) θα βεβαιώνει τη νομιμότητα και την καταλληλότητα του προσωπικού που
απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών και ότι θα έχει την αποκλειστική
ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του
προσωπικού του και την ύπαρξη καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας
και εργαλείων και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του
προσωπικού. Τυχόν εργαλεία, όργανα και εν γένει μέσα τα οποία θα απαιτηθούν
θα προσκομίσει και διαθέσει με δική του δαπάνη.
3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν αποδεικτικό
φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας και ποινικού μητρώου, η ισχύς των
οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου
(στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό
καταστατικό με τις τροποποιήσεις του σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με εκπρόσωπό του.
5. Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που συνοδεύει
την παρούσα Πρόσκληση (δεν συμπληρώνονται τα σημεία με διακριτή
διαγραφή)
6. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος
περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού :

Α. προτεινόμενη τεχνική περιγραφή σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές,
στην οποία θα αναφέρονται ακριβώς τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν
συνοδευόμενα από τεχνικά εγχειρίδια, προσπέκτους και φωτογραφίες των
ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Να ληφθεί σοβαρά υπόψη των υποψηφίων, ότι η προτεινόμενη τεχνική
περιγραφή των ειδών που θα καταθέσουν εντός της τεχνικής τους προσφοράς
θα εφαρμοστεί χωρίς αποκλίσεις εκτός αιτιολογημένων περιπτώσεων και μετά
την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται τα
είδη, η προσφορά θα θεωρηθεί ασαφής και θα απορρίπτεται.
Β. Όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας που αναφέρονται στον
Πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και ειδικότερα στα σημεία 1.6 και 1.14

17PROC001876769 2017-08-30
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες θα δηλώνονται: η εγγύηση καλής
λειτουργίας (5 έτη και άνω χωρίς ετήσιο συμβόλαιο) και η εγγύηση ύπαρξης
αντλλακτικών (10 έτη και άνω). Επίσης συμπληρωματικά και εφόσον υπάρχουν
να κατατεθούν εγχειρίδια της κατασκευάστριας εταιρείας που να αποδεικνύουν
τις ανωτέρω εγγυήσεις.
ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΣΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί
να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
7. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή
αποκλεισμού ο οποίος περιλαμβάνει επί ποινής απόρριψης συμπληρωμένο το
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως δίνεται παρακάτω.
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
A/Α

Είδος

Ποσότητα

1

Κυλιόμενες συστοιχίες διπλής όψης, έκαστη πέντε
βιβλιοστασίων (στηλών) των οκτώ ραφιών + ένα οροφής (με
χρήση ραφιού) ανά όψη, με ράφια μήκους 2 Χ 1000 χιλιοστά
και 3 Χ 1240 χιλιοστά και πλάτους 2 Χ 250 χιλιοστά,
συνολικού ύψους από το δάπεδο έως οροφή 3100 χιλιοστά
(κυλιόμενες μονάδες διαστάσεων μήκος 5720 mm Χ πλάτος
2Χ250 mm Χ ύψος 3100 mm με 8 ράφια φόρτωσης + ράφι
οροφής ανά όψη)
Οργανωμένες σε 1 ομάδα (μπλοκ) σε συγκεκριμένο χώρο
της «Μεγάλης Αποθήκης» (βλ. κάτοψη)

5

3

Βιβλιοστάτες επικαθήμενοι

4

Σύστημα σήμανσης βιβλιοστασίων

Τιμή
μονάδος

100
5

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
8. Εγγυήσεις
Α) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή
συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που

Κόστος
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αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Απαραίτητα στοιχεία και επί
ποινής αποκλεισμού σε περίπτωση μη αναγραφής τους τα κατ΄ ελάχιστον
στοιχεία που απαιτεί ο Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παράγραφος 4.
Β) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Μετά την κατακύρωση, ο
Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς
να υπολογίζεται ο ΦΠΑ 24%. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια 90
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών και εργασιών ορίζεται σε 60 ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και μετά την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών/εργασιών από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβή, η οποία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφώνποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί με
βάση το τιμολόγιο του αναδόχου και θα θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση φόρου 4% για την οποία χορηγείται σχετική
βεβαίωση, κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
1. Κυλιόμενα βιβλιοστάσια διπλής όψης
A/Α

Είδος

Ποσότητα

1

Κυλιόμενες συστοιχίες διπλής όψης, έκαστη πέντε βιβλιοστασίων
(στηλών) των οκτώ ραφιών + ένα οροφής (με χρήση ραφιού) ανά όψη,
με ράφια μήκους 2 Χ 1000 χιλιοστά και 3 Χ 1240 χιλιοστά και
πλάτους 2 Χ 250 χιλιοστά, συνολικού ύψους από το δάπεδο έως
οροφή 3100 χιλιοστά (κυλιόμενες μονάδες διαστάσεων μήκος 5720
mm Χ πλάτος 2Χ250 mm Χ ύψος 3100 mm με 8 ράφια φόρτωσης +
ράφι οροφής ανά όψη)
Οργανωμένες σε 1 ομάδα (μπλοκ) σε συγκεκριμένο χώρο της
«Μεγάλης Αποθήκης» (βλ. κάτοψη)

5

3

Βιβλιοστάτες επικαθήμενοι

4

Σύστημα σήμανσης βιβλιοστασίων

100
5

17PROC001876769 2017-08-30
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Κυλιόμενα βιβλιοστάσια διπλής όψης

Α/Α
1
1.1

1.2

1.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
Αρχική Μονάδα Κυλιόμενου Βιβλιοστασίου Διπλής όψης
Μεταλλικό Κυλιόμενο Βιβλιοστάσιο διπλής όψης αποτελούμενο από δύο (2) ορθοστάτες
διπλής όψης, δεκαοκτώ (18) ράφια [οκτώ ράφια και ένα ράφι τελικό (με χρήση ραφιού),
συνολικά εννέα ράφια ανά όψη], μεταλλική διακοσμητική πρόσοψη και (1) σύστημα
σήμανσης.
Κάθε ράφι φέρει ειδική κατά προτίμηση μετακινούμενη και αποσπώμενη πλάτη στήριξης
των βιβλίων.
Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας και τοποθέτησης, προσαρμογής και σύνδεσης με
Πρόσθετες Μονάδες κυλιόμενων βιβλιοστασίων Διπλής όψης σε σειρά, η στήριξη και
σταθερότητα της οποίας θα επιτυγχάνεται με τη βοήθεια κατάλληλου συστήματος στήριξης
και σταθερότητας, επικαθήμενου επί ενός (1) τροχήλατου πλαισίου (βάσης) για τη
μετακίνησή τους με τη βοήθεια ενός (1) μηχανισμού μετάδοσης κίνησης (που θα κινεί όλη
την συστοιχία με μέγιστη δύναμη 15 κιλών) πάνω σε όλες τις τροχιογραμμές (ράγες)
πακτωμένες σε κατάλληλα διαμορφωμένο πρόσθετο δάπεδο με αντιολισθητικές και
ηχομονωτικές ιδιότητες, ώστε να μην εμποδίζεται η κίνηση τροχήλατων μέσων μεταφοράς
αλλά και να μην προκαλείται θόρυβος από τη μετακίνησή τους. Η προμήθεια και τοποθέτηση
του πρόσθετου δαπέδου επί του οποίου θα τοποθετηθούν τα κυλιόμενα βιβλιοστάσια αποτελεί
υποχρέωση του αναδόχου. Σημειώνεται οι ράγες δεν πρέπει να προεξέχουν από το πρόσθετο
δάπεδο.
Πρόσθετη Μονάδα Κυλιόμενου Βιβλιοστασίου Διπλής όψης
Μεταλλικό Κυλιόμενο Βιβλιοστάσιο διπλής όψης αποτελούμενο από ένα (1) ορθοστάτη
διπλής όψης, δεκαοκτώ (18) ράφια [οκτώ ράφια και ένα ράφι τελικό (με χρήση ραφιού),
συνολικά εννέα ράφια ανά όψη].
Κάθε ράφι φέρει ειδική κατά προτίμηση μετακινούμενη και αποσπώμενη πλάτη στήριξης
των βιβλίων.
Δυνατότητα τοποθέτησης, προσαρμογής και σύνδεσης με μία Αρχική Μονάδα κυλιόμενου
Βιβλιοστασίου διπλής όψης και με άλλες Πρόσθετες Μονάδες κυλιόμενων βιβλιοστασίων
διπλής όψης σε σειρά, η στήριξη και σταθερότητα της οποίας θα επιτυγχάνεται με τη βοήθεια
κατάλληλου συστήματος στήριξης και σταθερότητας, επικαθήμενου σ’ όλα τα τροχήλατα
πλαίσια (βάσεις) για τη μετακίνησή τους με την βοήθεια ενός (1), κοινού με την αρχική
μονάδα και με άλλες πρόσθετες μονάδες σε σειρά, χειροκίνητου μηχανισμού μετάδοσης
κίνησης πάνω σε όλες τις τροχιογραμμές (ράγες) πακτωμένες σε κατάλληλα διαμορφωμένο
πρόσθετο δάπεδο με αντιολισθητικές και ηχομονωτικές ιδιότητες ώστε να μην εμποδίζεται η
κίνηση τροχήλατων μέσων μεταφοράς αλλά και να μην προκαλείται θόρυβος από τη
μετακίνησή τους.
Διαστάσεις
Αρχική & Πρόσθετη Μονάδα κυλιόμενου βιβλιοστασίου διπλής όψης:
1. Ύψος: 3100 mm
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ, ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ:
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- Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 2100 mm
- Η ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 2900 mm
Το ύψος της μονάδας καθορίζεται από το ύψος του ορθοστάτη, του επιπρόσθετου
πατώματος και το ύψος του τροχήλατου πλαισίου (βλ. παρακάτω)
2. Μήκος ραφιών: 2 Χ 1000 mm, 3 Χ 1240 mm
(Ωφέλιμο μήκος = μήκος ραφιού)
Το συνολικό μήκος της μονάδας καθορίζεται από το μήκος του ραφιού και το πάχος
των ορθοστατών.
Στην περίπτωση πρόσθετης μονάδας (1.2) καθορίζεται από το μήκος του ραφιού και
το πάχος του ενός εκ των ορθοστατών, ενώ το ωφέλιμο μήκος παραμένει το ίδιο.
Κάθε συστοιχία αποτελείται από 5 βιβλιοστάσια (στήλες), από τα οποία 2 με μήκος
ραφιού 1000 mm και 3 με μήκος ραφιού 1240 mm.
Συνολικό τελικό μήκος συστοιχίας = 5720 mm.
3. Πλάτος: 500 – 530 mm
(Ωφέλιμο πλάτος κάθε όψης = βάθος ραφιού: 250 mm)
Το πλάτος της μονάδος καθορίζεται από το συνολικό βάθος των ορθοστατών συν
τον πιθανό απαιτούμενο «αέρα» μεταξύ των δύο όψεων.

1.4

Γενικά Χαρακτηριστικά και συμπληρωματικά στοιχεία
- Τα βιβλιοστάσια θα πρέπει να είναι συστήματα εύκολα στη συναρμολόγησή τους,
ευέλικτα στην επέκτασή τους, με δυνατότητα τροποποίησης ανάλογα με τις μελλοντικές
ανάγκες της Βιβλιοθήκης (επέκταση, αλλαγή χρήσης των χώρων κ.λ.π.).
- Τα βιβλιοστάσια να είναι κατασκευασμένα από υλικά άριστης ποιότητας, μεταλλικούς
ορθοστάτες και μεταλλικά ράφια, ανθεκτικά στη διάβρωση.
- Όλα τα βαφόμενα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με υψηλής ποιότητας εποξειδική
πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε ειδικό τούνελ εν θερμώ, με ελάχιστο
πάχος επίστρωσης βαφής 60 mγ και κάλυψη 100%, με κατάλληλη προεργασία
απολίπανσης, αντιδιαβρωτικής στρώσης και φωσφάτωσης, με δυνατότητα επιλογής
χρώματος από τη Βιβλιοθήκη (ενδεικτικά χρώμματα: τροχήλατα πλαίσια και ορθοστάτες
: σκούρο γκρι grey aluminium, RAL 9007, ράφια και προσόψεις: ανοικτό γκρι, RAL
7035). Τα δε μη βαφόμενα στοιχεία να είναι πλήρως γαλβανισμένα με ειδική κατεργασία
ώστε να αντέχουν σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Τα μέρη που αποτελούν την κατασκευή συναρμολογούνται με εύκολο τρόπο και δεν
χρειάζονται συγκολλήσεις.
- Τα ράφια μετακινούνται εύκολα, χωρίς χρήση εργαλείων, ανάλογα με τις ανάγκες και το
μέγεθος των βιβλίων ανά 20 χιλιοστά ύψος.
- Σε κάθε συστοιχία υπάρχει σύστημα σήμανσης που τοποθετείται επί της αρχικής μονάδας
της συστοιχίας, μέσα σε ειδική μεταλλική θήκη, ή γαντζώνεται σε αυτήν. Εάν χρειασθεί,
αφαιρείται εύκολα, φέρει δε ειδική υποδοχή για χάρτινη ή άλλη αφαιρούμενη ετικέτα.
- Οι σχηματιζόμενες συστοιχίες βιβλιοστασίων θα πρέπει να δημιουργούν μεταθετό
διάδρομο μεταξύ των αντικριστών μονάδων βιβλιοστασίων διπλής όψης, 950 – 1100 mm.
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- Οι μηχανισμοί κίνησης να μπορούν να συντηρηθούν εύκολα και γρήγορα.
- Οι τελευταίες μονάδες των συστοιχιών βιβλιοστασίων (αρχικές μονάδες) να μπορούν να
δεχθούν και σύστημα κλειδώματος (χειροστρόφαλο με μια κεντρική κλειδαριά).
- Οι συστοιχίες θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα αντιανατροπής ώστε να είναι αδύνατη η
ανατροπή τους.
- Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετηθεί σε 1 ομάδα (μπλοκ), σε
συγκεκριμένο χώρο της «Μεγάλης Αποθήκης» (βλ. κάτοψη).
Χαρακτηριστικά μονάδων και εξαρτημάτων
Μεταλλική κατασκευή:

Ορθοστάτες

• μορφής κλειστού πλαισίου, πάχους 30 mm, από μορφοποιημένο μέταλλο πάχους
τουλάχιστον 0,9 mm
• συνολικού ύψους 2910 mm και βάθους 250 mm (για κάθε μονή πλευρά).
Υπογραμμίζεται ότι τα ύψη του τελευταίου και προτελευταίου ορθοστάτη κάθε
συστοιχίας θα πρέπει να προσαρμοστούν αντιστοίχως με βάση τα αναφερόμενα στην
ενότητα [1.3].
• με επιφάνειες ομαλές και λείες προς αποφυγήν τραυματισμών των χρηστών και του
υλικού.
• τα μεταλλικά στοιχεία βαμμένα με υψηλής ποιότητας εποξειδική βαφή με πάχος
επικάλυψης 60 mγ με δυνατότητα επιλογής χρώματος από τη Βιβλιοθήκη

1.5

• με κατάλληλες καθ’ όλο το ύψος τους οπές στήριξης των ραφιών (συνεχής διάτρηση, για
τη ρύθμιση της θέσης τοποθέτησης των ατσάλινων αγκίστρων / υποστηρικτών των
ραφιών, για την εύκολη μετατόπιση των ραφιών καθ’ ύψος) τουλάχιστον ανά 20 mm,
ώστε να εξοικονομείται και να αξιοποιείται κατά το βέλτιστο το ύψος χωροθέτησης των
ραφιών ανάλογα με το ύψος του βιβλιακού / αρχειακού υλικού.
• η στήριξη των ραφιών θα επιτυγχάνεται με ειδικά ισχυρά ατσάλινα άγκιστρα (4 ανά ράφι)
πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, τα οποία με κατάλληλες απολήξεις θα τοποθετούνται στις
αντίστοιχες οπές των ορθοστατών για τη στήριξη των ραφιών και τη ρύθμισή τους καθ’
ύψος. Τα άγκιστρα θα πρέπει να τοποθετούνται στο επιθυμητό ύψος και να αφαιρούνται
εύκολα, χωρίς την χρήση εργαλείων
• η πλευρική στήριξη και συγκράτηση των βιβλίων επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του
πλαισίου του ορθοστάτη χωρίς να υπάρχει κενό μεταξύ του ραφιού και του ορθοστάτη.
• οι ορθοστάτες, σε πλήρη ανάπτυξη της μονάδας βιβλιοστασίου με τα ράφια και τον
μηχανισμό στήριξης, θα πρέπει να παραμένουν στην κάθετη θέση τους με πλήρες φορτίο
(0 μοίρες απόκλιση)

1.6

• κάθε ορθοστάτης θα πρέπει να φέρει στο κάτω μέρος του και στα σημεία επαφής με το
τροχήλατο πλαίσιο κατάλληλες υποδοχές για την ασφαλή σύνδεσή του με αυτές.
Ράφια
Μεταλλικά ράφια:
• πλάτους: 1000 / 1240 mm
• βάθους: 250 (ωφέλιμο)
• από μορφοποιημένο μέταλλο πάχους τουλάχιστον 0,9 mm

17PROC001876769 2017-08-30
με πρόσοψη (σόκορο) 30 mm, διαμορφωμένα με τουλάχιστον τριπλό λύγισμα στις
μεγάλες πλευρές τους και διπλό στις μικρές πλευρές για την αποφυγή αιχμών στο κάτω
τμήμα των ραφιών και την ενδυνάμωση και υψηλή αντοχή των ραφιών σε κάθετη
φόρτιση
• με πιστοποιημένη αντοχή σε βάρος χωρίς λυγισμό τουλάχιστον 70 kgr (ο ανάδοχος θα
πρέπει να προσκομίσει τα ανάλογα πιστοποιητικά )
• με πιστοποιημένη μηδενική παραμόρφωση ραφιού σε βάρος
χωρίς λυγισμό
τουλάχιστον 70 kgr (ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα ανάλογα πιστοποιητικά )
• βαμμένα με υψηλής ποιότητας εποξειδική βαφή με πάχος επικάλυψης 60 mγ με
δυνατότητα επιλογής χρώματος από τη Βιβλιοθήκη
• η στήριξη των ραφιών στους ορθοστάτες θα επιτυγχάνεται με την βοήθεια ισχυρών
ατσάλινων αγκίστρων / υποστηρικτών (βλ. ορθοστάτες παραπάνω), ενώ τα ράφια
τοποθετούνται και αφαιρούνται εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων
• η πίσω πλευρά των ραφιών θα πρέπει κατά προτίμηση να φέρει υποδοχή (κανάλι) για την
τοποθέτηση ειδικής πλάτης στήριξης (stop) των βιβλίων προσαρμοζόμενης σφικτά και
μετακινούμενης χωρίς τη χρήση εργαλείων ή να είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να
εμποδίζεται η μετακίνηση των βιβλίων προς τα πίσω.
Πλάτη στήριξης (stop) βιβλίων
- Εξυπηρετεί τη συγκράτηση των βιβλίων στο πίσω μέρος των ραφιών, ώστε να εμποδίζεται
η μετακίνηση των βιβλίων προς τα πίσω.
- Κατασκευασμένη από ανθεκτικό, κατά προτίμηση μεταλλικό, υλικό ωφέλιμου ύψους 30 –
60 mm, πλάτους ίσου με το ωφέλιμο πλάτος του ραφιού.
- Κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι προσαρμοζόμενη σε ειδική υποδοχή (κανάλι) στο πίσω
μέρος του ραφιού, προσθαφαιρούμενη αναλόγως των αναγκών του βιβλιακού και αρχειακού
υλικού ή εναλλακτικά να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ραφιού.
Βιβλιοστάτες
Επικαθήμενος βιβλιοστάτης κατασκευασμένος από χαλύβδινο έλασμα πάχους τουλάχιστον
1,25 χιλιοστών, ικανών διαστάσεων (τουλάχιστον ύψους 200 mm X βάθους 220 mm) ώστε
να μπορεί να συγκρατεί σταθερά και αποτελεσματικά και βιβλία μεγάλου μεγέθους,
αριστερός (σχήματος ανάποδου L), με κατάλληλη διαμόρφωση, ώστε να αγκαλιάζει την
αναδίπλωση της πρόσοψης του ραφιού φορτώσεως στο οποίο επικάθεται, με δυνατότητα
προσαρμογής και απρόσκοπτης κίνησης στην πρόσοψη του ραφιού και ασφάλισης με ειδικό
σφιγκτήρα.
Δεν φέρει αιχμηρές απολήξεις, έχει απόλυτα λείες επιφάνειες, κατάλληλα εξομαλυμένες
ώστε αφενός να μην τραυματίζουν τα τεκμήρια και αφετέρου να μπορεί ο βιβλιοστάτης να
μετακινηθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση κατά μήκος του ραφιού ή να ακινητοποιηθεί
πλήρως χωρίς να προκαλεί φθορές ή γδαρσίματα σε αυτό. Αποσπάται πλήρως από το ράφι
και επανατοποθετείται εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Οι επιφάνειες των βιβλιοστατών να είναι βαμμένες στο χρώμα των υπολοίπων εξαρτημάτων
του συστήματος ή σε διαφορετικό κατόπιν συνεννόησης.
•

1.7

1.8
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1.9

Σύστημα στήριξης και σταθεροποίησης της μονάδας
Η στήριξη και σταθερότητα κάθε μονάδας βιβλιοστασίου εξαρτάται από τη σύνδεση των
ορθοστατών μεταξύ τους. Το σύστημα ή η μέθοδος στήριξης θα πρέπει να συγκρατεί ιδανικά
τους ορθοστάτες (μονής και διπλής όψης) και να δρα ως σταθεροποιητικό και
αντικραδασμικό μέσο για τη μονάδα βιβλιοστασίου.
Οι αποδεκτοί τρόποι σύνδεσης των ορθοστατών και σταθερότητας των μονάδων είναι:
- Κατά προτίμηση, μεταλλικό ισχυρότατο ορθογώνιο πλαίσιο στήριξης, ορθογώνιας ή
τετραγωνικής διατομής το οποίο βιδώνεται στους ορθοστάτες με μηδενική στρέβλωση
- Μεταλλικό υποστήριγμα σε σχήμα Χ, αποτελούμενο από 2 μεταλλικές μπάρες (χιαστί
αντιρίδες) κυκλικής κατά προτίμηση διατομής, το οποίο συνδέεται καταλλήλως και
στηρίζει τους ορθοστάτες με μηδενική στρέβλωση.

1.10

Τροχήλατο πλαίσιο (βάση)
Κινητό ατσάλινο πλαίσιο (βάση) από υλικό πάχους τουλάχιστον 2,5 mm, ενισχυμένo με
κατάλληλες νευρώσεις και ανθεκτικό σε μεγάλη καταπόνηση
Μέγιστο ύψος πλαισίου μαζί με τους τροχούς κύλισης 150 mm
Με διαστάσεις ανάλογες της συστοιχίας των μονάδων βιβλιοστασίων που επικάθονται και
στερεώνονται πάνω του
Στο κάτω εσωτερικό μέρος του πλαισίου βρίσκονται ο άξονας μετάδοσης της κίνησης, οι
τροχοί και τα γρανάζια για την κίνηση της συστοιχίας.
Οι τροχοί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό υλικό (χάλυβα) με λεία
επιφάνεια κύλισης (που θα συνεργάζεται με το αντίστοιχο προφίλ των τροχιογραμμών
ώστε να διασφαλίζεται η ευθύγραμμη κίνηση των συστοιχιών χωρίς κίνδυνο
εκτροχιασμού) και αυτολιπαινόμενους ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν) έτσι ώστε να
αποφεύγονται κραδασμοί και θόρυβοι.
Στα δύο άκρα της εξωτερικής επιφάνειας κάθε μεγάλης πλευράς του πλαισίου υπάρχουν
ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα / επικρουστήρες (τουλάχιστον δύο σε κάθε πλευρά) για την
αποφυγή κραδασμών και θορύβων κατά την επαφή του με τα γειτονικά πλαίσια.
Στο τέλος κάθε πλαισίου, σε ύψος εύκολα προσβάσιμο από τον χρήστη, το πλαίσιο θα
φιλοξενεί το τιμόνι της συστοιχίας όπου οι μηχανισμοί και αλυσίδες καλύπτονται από τη
διακοσμητική πρόσοψη για την αποφυγή φθοράς / ζημιάς από σκόνη και υγρασία.

•

•
•

•

•

•

•

1.11

Χειροκίνητος μηχανισμός μετάδοσης κίνησης
Τιμόνι στο εξωτερικό μέρος κάθε συστοιχίας που κινεί τον άξονα μετάδοσης της κίνησης του
πλαισίου με κατάλληλο συντελεστή μείωσης (τουλάχιστον 1 : 3000), ώστε η συστοιχία ή οι
συστοιχίες με πλήρες φορτίο να μετακινούνται με την ελάχιστη σωματική προσπάθεια.
Η κίνηση μεταδίδεται μέσω συστήματος γραναζιών και αλυσίδων στον κεντρικό άξονα που
διατρέχει το φορείο σε όλο του το μήκος και μεταδίδει την κίνηση σε τροχούς που κυλούν
και στις 3 ράγες.
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1.12

Τροχιογραμμές (ράγες)
Εξυπηρετούν την ομαλότητα και κατεύθυνση της κίνησης των συστοιχιών βιβλιοστασίων
μέσω της κύλισης των τροχών του πλαισίου πάνω σε αυτές.
• Πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ατσάλινο προφίλ / γαλβανισμένο χάλυβα και
πακτωμένες σε κατάλληλα διαμορφωμένο επιπρόσθετο δάπεδο, υψηλής αντοχής σε
υγρασία, επενδεδυμένο με πλαστικοποιημένο αντιολισθητικό αδρανές άκαυστο υλικό
σε προσομοίωση ξυλείας ή ασφαλτικό αντιολισθητικό υλικό με ηχομονωτικές ιδιότητες,
από λινόλιουμ (linoleum) ή τύπου λινόλιουμ (πλαστικό PVC), με κατάλληλο επικλινές
προφίλ (μεταλλική ράμπα - διαγώνιο πηχάκι) περιμετρικά στις ακραίες πλευρές του για
την εύκολη και απρόσκοπτη μετακίνηση των χρηστών -και αυτών που κινούνται με
αμαξίδια- και των τροχήλατων μέσων μεταφοράς βιβλίων αλλά και για να μην
προκαλείται θόρυβος από τη μετακίνηση τους.
• Οι τροχιογραμμές πρέπει να οριζοντιώνονται απόλυτα και να είναι απόλυτα παράλληλες
μεταξύ τους, με μηδενική απόκλιση.
• Για την κίνηση των υπό προμήθεια κυλιόμενων συστοιχιών απαιτείται σύστημα
τουλάχιστον τριών (3) παράλληλων τροχιογραμμών μήκους 3,70 m.
• Στις άκρες των τροχιογραμμών θα τοποθετούνται κατάλληλα εξαρτήματα τέλους
διαδρομής.
• Η εγκατάσταση των τροχιογραμμών περιλαμβάνει και τις εργασίες διαμόρφωσης του
επιπρόσθετου δαπέδου για την εύκολη και απρόσκοπτη μετακίνηση των χρηστών -και
αυτών που κινούνται με αμαξίδια- και των τροχήλατων μέσων μεταφοράς βιβλίων.

1.13

Σύστημα σήμανσης βιβλιοστασίων
Στην αρχική μονάδα κάθε συστοιχίας υπάρχει σύστημα σήμανσης – προσανατολισμού –
καθοδήγησης των συστοιχιών (σειρών) βιβλιοστασίων σε τεχνική και αισθητική αρμονία με
τα προσφερόμενα βιβλιοστάσια.
•
αποτελείται από σήματα (πινακίδες) με υποδοχή – θήκη για την τοποθέτηση
κατάλληλων διαστάσεων χάρτινων καρτών ή σελίδων ώστε να είναι εύκολα αντιληπτά
• τα σήματα είναι κατά προτίμηση διπλής όψεως (τοποθετημένα σε γωνία με τους
ορθοστάτες) και τοποθετούνται επί της αρχικής μονάδας της συστοιχίας, μέσα σε ειδική
μεταλλική θήκη, ή γαντζώνονται σε αυτήν
• φέρουν ειδική υποδοχή για χάρτινη ή άλλη αφαιρούμενη ετικέτα
• εάν χρειασθεί, αφαιρούνται εύκολα

1.14

Εγγυήσεις – πιστοποιήσεις
Εγγύηση καλής λειτουργίας για 5 τουλάχιστον έτη (χωρίς προϋπόθεση ετήσιου
συμβολαίου).
Εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον έτη.
Πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO
14001:2004.
Πιστοποίηση του συστήματος κυλιόμενων βιβλιοστασίων ως προς την δομική του επάρκεια,
την αντοχή, ποιότητα και ασφάλεια για το προσωπικό σύμφωνα με τα πρότυπα BGR
234:09/2004 και DIN EN 15095:06/2009. Το σύστημα θα πρέπει επίσης να διαθέτει τη
σήμανση ασφαλείας GS ή άλλη ισοδύναμη.
Τα σχετικά πιστοποιητικά ή ισοδύναμά τους πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποινή
αποκλεισμού.

17PROC001876769 2017-08-30
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
φορέα i 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: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 1866
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ,74100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κ. ΚΑΡΝΙΑΒΟΥΡΑ
- Τηλέφωνο: 2831077940
- Ηλ. ταχυδρομείο:karniaboyra@admin.uoc.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.uoc.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου
του σχετικού CPV):. «Προμήθεια και τοποθέτηση κινητών βιβλιοστασίων, για τις
ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο», με CPV 39152000-2 –
Κινητά ράφια για βιβλία Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή
υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή
(εάν υπάρχει): 10885/2017
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
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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 αρμόδιοι ii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ
μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση iii;
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

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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(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:
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
κατάλογο v:
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:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει
στη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης από κοινού με άλλους vi;

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του
α) [……]
οικονομικού φορέα στην ένωση ή
κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) [……]
β) Προσδιορίστε τους άλλους
οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν από κοινού στη
γ) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης:
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 …):

17PROC001876769 2017-08-30
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝ vii
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.
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
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
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 καταδίκες viii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ix·
• δωροδοκίαx,xi·
• απάτη xii·
• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες xiii·
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiv·
• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου xvi 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, αναφέρετε xviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο
ή τους λόγους της καταδίκης,

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) [……]
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β) Προσδιορίστε ποιος έχει
καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

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
λήφθηκαν xxi:

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
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών
Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει
[] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης xxii, στην Ελλάδα και στη
χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία
-[……]·
-[……]·
καταδίκης ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής
-[……]·
-[……]·
απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει
Εάν ναι, να
αναφερθούν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
αναφερθούν
λεπτομερείς
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
λεπτομερείς
πληροφορίες
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
πληροφορίες
[……]
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
[……]
περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους
; xxiii
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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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 [] Ναι [] Όχι
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τομείς του περιβαλλοντικού,
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει
κοινωνικού και εργατικού
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν
xxv
δικαίου ;
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις xxvi :
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
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
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λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
περιστάσεις xxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα xxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

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

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

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

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με
άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης xxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[...................…]
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια xxxi 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 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

[] 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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που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών
Απάντηση:
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες
συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005 xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις
[] Ναι [] Όχι
εφαρμογής 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  ή ενότητες Α έως Δ του
παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
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
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα για
τον αριθμό οικονομικών ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης :
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 σύμβασης είναι ο
εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
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):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών:
[……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:
[……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:
[……][…] νόμισμα

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
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος
στον τομέα και για τον αριθμό ετών εργασιών):
που απαιτούνται στη σχετική
[……],[……][…] νόμισμα
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
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στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξής xxxv:
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
δραστηριότητές του ο οικονομικός
φορέας:
4)Όσον αφορά τις
χρηματοοικονομικές αναλογίες xxxvi
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:
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:

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

(προσδιορισμός της απαιτούμενης
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και
y xxxvii -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 .

Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς xxxviii, 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
αναφοράς xxxix, 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 ιδιωτικούς xl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες xli, 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

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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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:
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 ελέγχων xlii 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

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]

[……]
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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:

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 υπεργολαβίας xliii 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·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα
προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί

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

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

[] Ναι [] Όχι
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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):
[……][……][……]
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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 πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός
φορέας να 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 το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός
φορέας να 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:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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
[] Ναι [] Όχι xlv
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε
για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούμενα έγγραφα:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές
αναφοράς των εγγράφων):
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
[……][……][……] xlvi
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 αναφέρονται xlvii, 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 δωρεάν xlviii.
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):
[……]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) 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
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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).
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.
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, κατ᾽
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).

17PROC001876769 2017-08-30

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, 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
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.
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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.
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.
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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.

