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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Χρυσούπολη, 02/11/2017
Αρ. Πρωτ. : 20950

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Πετρέλαιο Θέρμανσης», για τις ανάγκες
της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5025/2017, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ πλέον
ΦΠΑ.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 20-11-2017 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του
Δήμου Νέστου στην οδό Πρεμετής, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών.
Προϋπολογισμός
Μελέτης (άνευ
Φ.Π.Α.)

α/α

CPV

Τμήμα / Ομάδα

1

09135100-5

Πετρέλαιο Θέρμανσης

40.000,00€

Συνολική αξία χωρίς τον Φ.Π.Α

40.000,00€

ΦΠΑ 24%

9.600,00€

Συνολική αξία με Φ.Π.Α

49.600,00€

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νέστου, οδός Πρεμετής (τηλ. 25913.50186,184,185 Καραγεώργη Ισμήνη,
Στεφανίδης Γεώργιος). Η περίληψη, η σχετική μελέτη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου (www.dimosnestou.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας
Εμπορείου (http://www.eprocurement.gov.gr/). Επιπλέον η περίληψη θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα.

Ο Δήμαρχος Νέστου

Τσομπανόπουλος Ευάγγελος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Τμήμα Προγραμματισμού
Αριθμός μελέτης : 5025/2017

ΜΕΛΕΤΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προϋπολογισμού 40.000,00 €(πλέον ΦΠΑ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Τμήμα Προγραμματισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Νέστου
Έχοντας υπόψη
-

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και
ειδικότερα του άρθρου 117 καθώς και τις τροποποιήσεις του.

-

Το Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

-

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

-

Τις διατάξεις του Ν.4111/2013 όπως τροποποιημένες ισχύουν.

-

Τη με αριθμ. 37/2017 απόφαση της Δευτεροβάθμιας σχολικής Επιτροπής (ΑΔΑ
ΩΖ7Ξ465ΔΟΣ-3ΗΘ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Καυσίμων

Ειδικότερα η προμήθεια είναι :
Τμήμα

Περιγραφή

1

Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες της
Β΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Ποσότητα
49.079,75

Τιμή Λίτρου
άνευ ΦΠΑ
0,815

Προϋπολογισμός
άνευ ΦΠΑ
40.000,00

Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Όλα τα τεύχη θα είναι ελάχιστον δώδεκα (12) ημέρες (χωρίς την ημέρα ανάρτησης και την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού) αναρτημένα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου (www.dimosnestou.gov.gr) και θα πραγματοποιηθούν
οι κατά νόμο δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.
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ΑΡΘΡΟ 1ο Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Νέστου επί της οδού Πρεμετής, 64200 Χρυσούπολη από την
εκάστοτε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την
εκδοθέντα Περίληψη Διακήρυξης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο
Δήμο Νέστου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη Διεύθυνση: Δήμος
Νέστου, Πρεμετής, Χρυσούπολη, Τ.Κ 64200, οι οποίες δεν αποσφραγίζονται, αλλά πρωτοκολλούνται και
παραδίνονται στο αρμόδιο όργανο. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα η οποία έχει καθοριστεί με την περίληψη διακήρυξης είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η
έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνισμού κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής
διαγωνισμού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες Διατάξεις - Τεύχη δημοπράτησης
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και
ειδικότερα του άρθρου 117.
2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Τις διατάξεις του Ν.4111/2013 όπως τροποποιημένες ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3ο Αντικείμενο Προμήθειας
Το αντικείμενο της προμήθειας είναι :
-

Πετρέλαιο Θέρμανσης

και περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα :
a. οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εμπορίας και διάθεσης Υγρών Καυσίμων
(συμπληρώνεται στο σημείο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής του επισυναπτόμενου ΤΕΥΔ),
b. καθώς και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών (προμηθειών) της τελευταίας τριετίας (έτος
2014-2015-2016) σε συναφή αντικείμενο να καλύπτει των προϋπολογισμό της ομάδας που
συμμετέχει. (συμπληρώνεται στο σημείο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής του
επισυναπτόμενου ΤΕΥΔ)
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των
προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία. Οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά στο θεωρημένο Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο αποστέλλεται στους υποψηφίους αναδόχους με ηλεκτρονικό
μήνυμα (e-mail) ή μέσω FAX ύστερα από αίτηση τους. Η ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν
να αναζητήσουν το οικονομικό έντυπο μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 4ο Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 49.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και
έχει εγγραφή στον προϋπολογισμό εξόδων της Σχολικής Επιτροπής οικονομικού έτους 2017:

ΑΡΘΡΟ 5ο Περιεχόμενο Φακέλου Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν εκτός τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς, όπως
περιγράφεται στο άρθρο 7, επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:
5.1 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο (φωτοτυπία).
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, εφεξής ΤΕΥΔ, του παραρτήματος Γ πλήρες
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/τους νόμιμους εκπροσώπους – για τα φυσικά πρόσωπα από
τους ιδίους ενώ για τα νομικά πρόσωπα από τους νόμιμους εκπροσώπους. Το ΤΕΥΔ δεν απαιτείται να
φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της
ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
Σημείωση: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον
οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Σε περίπτωση
που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ,
υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα)
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.
5.2 Φωτοτυπία Ταυτότητας / Υπεύθυνη Δήλωση
Οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να έχουν κατά την διαδικασία της διεξαγωγής του διαγωνισμού την
ταυτότητά τους. Σε περίπτωση που εκπροσωπούνται από άλλους θα πρέπει να υποβάλλουν μέσα στον
κυρίως φάκελο τα εξής:
α. Τα Φυσικά Πρόσωπα
Φωτοτυπία/ίες της ταυτότητας του/των εκπροσώπου/ων τους καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του
παραρτήματος Α δηλώνοντας τον / τους εκπροσώπους. Η υπεύθυνη δήλωση θα φέρει βεβαίωση του
γνήσιου της υπογραφής.
β. Τα Νομικά Πρόσωπα
Φωτοτυπία της ταυτότητάς του εκπροσώπου καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος Α,
η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού
προσώπου.
Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου, οι εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή. Όταν αφορά
εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.
5.3 Τεχνικά στοιχεία
Συμπληρωμένο το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο (φωτοτυπία) έτσι
όπως αναφέρεται στην επισυναπτόμενη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ υπογεγραμμένο από τον νόμιμο
εκπρόσωπο.
5
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ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγυήσεις
6.1 Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό
διαγωνισμό.

6.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να
αναφέρει τα ακόλουθα :
-

Την ημερομηνία έκδοσης

-

Τον εκδότη

-

Τα στοιχεία της Σχολικής Επιτροπής στην οποία απευθύνεται

-

Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.

-

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

-

Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

-

Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.

-

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαίρεσης ή της διζήσεως (εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων).

-

Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Σχολικής Επιτροπής και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίηση (εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων).

-

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου (εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων).

-

Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων).

-

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από
απλό έγγραφο του Δήμου ή της Β΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Το σχετικό αίτημα πρέπει να
γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης (εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων).

-

Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από την διάρκεια της σύμβασης κατά ένα (1) μήνα τουλάχιστον.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης (ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου) επιστρέφεται μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
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Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997
(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 7ο Προσφορές
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο
αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις:
1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2. Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, δηλαδή «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ
ΝΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»
3. Ο αριθμός της μελέτης 5025/20117
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό, (όπως επωνυμία,
διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο)
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 5. Τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, τοποθετημένο μέσα
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της οικονομικής
προσφοράς πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (από 2 έως 5)
Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς : Μέσα στον φάκελο θα υπάρχει το θεωρημένο οικονομικό
έντυπο (σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) υπογεγραμμένο από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους
νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Δεν γίνονται δεκτές :
-

Αντιπροσφορές ή

-

Εναλλακτικές προσφορές ή

-

προσφορές που είναι για μέρος της ποσότητας,

και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Το νόμισμα θα είναι υποχρεωτικά το Ευρώ, οποιαδήποτε προσφορά με αναφορά σε άλλο νόμισμα δεν
θα γίνεται δεκτή και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος Ισχύος των Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού και για ενενήντα (90) ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε κάθε περίπτωση εάν η διαδικασία του διαγωνισμού διαρκέσει πάνω από
ενενήντα ημέρες, ο χρόνος ισχύος των προσφορών παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η
διαδικασία.
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ΑΡΘΡΟ 9ο Ενστάσεις
1. Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ένσταση κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής
μπορεί να κατατεθεί ενώπιον της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
2. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογισθέντα αξία της
διακήρυξης. Το παράβολο αυτό είναι δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής,
αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 10ο Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού
Όλες οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νέστου πριν από την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών. Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται στην
περίληψη διακήρυξης, κηρύσσεται η λήξη της κατάθεσης προσφορών. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε
λόγο η πρωτοκόλληση προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου.
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής γίνεται δημόσια και αρχίζει
από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά σειρά παράδοσής τους και
γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα του κάθε φάκελο, αριθμούνται και μονογράφονται από την
Επιτροπή. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε
πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στον κύριος φάκελο
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση αυτών σε πρακτικό.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην
αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των
δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που θα αποκλεισθούν.
Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων
αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία
παρουσία των διαγωνιζομένων γίνεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Κατά τη συνεδρίαση
αυτή, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και ώρα, αποσφραγίζονται κατά
σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσον κατά του προηγούμενο στάδιο κρίθικαν από την
επιτροπή ως αποδεκτές και γράφονται οι τιμές (ποσοστό έκπτωσης) στο πρακτικό του διαγωνισμού
ανακοινώνοντάς/τες μεγαλόφωνα.
Εφόσον διαρκέσει η ανωτέρω διαδικασία περισσότερες από μία ημέρα αποστέλλεται πρακτικό σε
όλους τους συμμετέχοντες ενημερώνοντάς τους τα αποτελέσματα μέχρι τη στιγμή της διακοπής της
διενέργειας του Διαγωνισμού. Επίσης αποστέλλεται εγκαίρως, δυο ημέρες πριν, ο χρόνος και τόπος της
συνέχισης της διαδικασίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού μπορεί κατά την
διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών να ζητήσει εγγράφως από τους προσφέροντες να παρέχουν
διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα (δικαιολογητικά – τεχνικά στοιχεία) που έχουν κατατεθεί. Η
προθεσμία υποβολής των σχετικών διευκρινήσεων είναι επτά ημέρες από την κοινοποίηση στον
υποψήφιο ανάδοχο της σχετικής πρόσκλησης.
Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός με τη χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί της προϋπολογισθείσας ενδεικτικής αξίας).
Στον προσωρινό ανάδοχο αποστέλλεται πρόσκληση για υποβολή (εντός εικοσαήμερου) των κάτωθι
δικαιολογητικών τελικής κατακύρωσης. (άρθρο 103 του Ν. 4412/2016) :
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-

Ποινικό μητρώο των νόμιμων εκπροσώπων

-

Πιστοποιητικά αρμόδια δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία προκύπτει ότι α) Δεν
τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και β) Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης
αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία

-

Εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη

-

Φορολογική (του οικονομικού φορέα) και ασφαλιστική (για τους ιδίους και για το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) ενημερότητα

-

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό και το είδος των εργασιών τους, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών

-

Τα τεχνικά φυλλάδια / πιστοποιητικά όπως αναφέρονται στο Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς και
συμπληρώθηκαν από τον διαγωνιζόμενο.

-

Και επιπλέον οποιοδήποτε δικαιολογητικό / τεχνικό φυλλάδιο κρίνει απαραίτητο η Επιτροπή
Διεξαγωγής Διαγωνισμών, το οποίο αναφέρει ο διαγωνιζόμενος στην κατατεθειμένη προσφορά
και δεν περιέχεται σε αυτήν

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού τα ελέγχει για την
ορθότητα τους και σε περίπτωση μη προσκόμισης ενός ή περισσοτέρων δικαιολογητικών αποστέλλει
σχετικό έγγραφο για την προσκόμιση τους. Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει εντός πέντε ημερών να τα
αποστείλει σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο Ανακοίνωση κατακύρωσης (άρθρο 105 του Ν.4412/2016)
Η Αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της
απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος Νέστου υποδεικνύει στη Β΄Βάθμια Σχολική Επιτροπή τον οριστικό
ανάδοχο με τον οποίο θα πρέπει η πρόεδρος του ΝΠΔΔ να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, εντός είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει εμπροθέσμως κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 12ο Τιμή Προσφοράς - Κρατήσεις
Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα αναγράφεται ολογράφως, ενώ η αντίστοιχη προσφερόμενη
τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ επί του από την υπηρεσία
απεσταλμένου εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς. Δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση κατά τη
διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας της διαμορφωμένης τιμής ύστερα από την εφαρμογή
του ποσοστού έκπτωσης με την αναγραφόμενη τιμή, θεωρείται ως προσφερόμενη τιμή η οικονομικότερη
τιμή.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με τα μεταφορικά, τις
αντίστοιχες κρατήσεις και φόρο εισοδήματος, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει
σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους κατά την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.
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ΑΡΘΡΟ 13ο Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται τμηματικά αναλόγως με τις παραδοθέντες
ποσότητες με την έκδοση νόμιμων παραστατικών πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά την
προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 14ο Διάρκεια Εκτέλεσης Προμήθειας
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία σύναψης της και υπογραφής και είτε έως
εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου είτε μέχρι την ανάδειξη αναδόχου από την διαδικασία του
Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που διενεργεί ο Δήμος Νέστου.
ΑΡΘΡΟ 15ο Ειδικοί Όροι
Α) Η παράδοση των καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) θα γίνει στα κτίρια της αρμοδιότητας της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ημέρες και ώρες λειτουργίας των κτιρίων ύστερα
από συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων οριζόμενων από την Σχολική Επιτροπή και του Αναδόχου.
Γ) Το παράρτημα Τεχνική Περιγραφή είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Δ) Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν κατά την ημερομηνία υπογραφής του ΤΕΥΔ τα
κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτά δηλώνονται στο
ΤΕΥΔ.

ΑΡΘΡΟ 16ο - Λήψη πληροφοριών / Δημοσίευση
Αντίγραφο της μελέτης θα βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου Νέστου (Πρεμετής, Χρυσούπολη ΤΚ
64200, τηλ. 2593150185,184) και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (08:00 έως 16:00).
Περίληψη της διακήρυξης αυτής και όλο των τευχών θα δημοσιευτεί :
-

στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

-

στον ιστότοπο του Δήμου, www.dimosnestou.gov.gr

-

στις εφημερίδες
Ο Δήμαρχος Νέστου
Τσομπανόπουλος Ευάγγελος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 1ο - Τεχνικές Προδιαγραφές
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με βάση την κατάθεση από πλευράς των
διαγωνιζομένων ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ
Καβάλας), για τα είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.. Το προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης δεν μπορεί να είναι αρνητικό.
Η αναγραφόμενη τιμή στον Πίνακα του Προϋπολογισμού είναι η τιμή του πετρέλαιο θέρμανσης του
Ημερήσιου Δελτίου Τιμών Καυσίμων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το Δήμο Νέστου στις
24-04-2017.
Τόσο η τιμή όσο και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και τροποποιούνται ανάλογα με τις εκδοθείσες
τιμές της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα Εμπορίου &
Τουρισμού κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των
προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του
ή άλλου στα είδη μέχρι παράδοσης αυτών.
Το πετρέλαιο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται με την υπ΄αρ. 467/2003
Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου
θερμάνσεως».(ΦΕΚ 1531Β/16-10-2003).
Επιπλέον η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει περιστασιακά δείγματα και να τα
αποστέλλει στο αρμόδιο εποπτικό όργανο, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις
απαιτούμενες προδιαγραφές τις ανωτέρω απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 2ο – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς
Ο προσφέρον θα πρέπει να συμπληρώσει το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με τις
αναγραφόμενες οδηγίες. Προσφορά στην οποία η απάντηση από τον διαγωνιζόμενο δεν πληροί κατ
ελάχιστον τις απαιτήσεις κρίνεται απαράδεκτη.
Χρυσούπολη, 10-10-2017
Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών
& Διοικητικών Υπηρεσιών

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Αρ. Μελέτης : 5025/2017
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

α/α

CPV

Είδος

Προϋπολογισμός
Μελέτης
(πλέον Φ.Π.Α.)

1

09135100-5

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Έκπτωση
ολογράφως σε
ποσοστό

40.000,00 €

Τελική τιμή
προσφοράς
(πλέον Φ.Π.Α.)
αριθμητικός
%

€

Χρυσούπολη, 10-10-2017
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών

Ο Προσφέρων

& Διοικητικών Υπηρεσιών

Κοντοστόλης Νικόλαος

12
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Παράρτημα Α
Υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπησης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ:
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Κατά την διαδικασία της διενέργειας του διαγωνισμού για τη «Προμήθεια Καυσίμων» θα εκπροσωπήσει τον / την εταιρεία
____________________________________________________________________

ο

/

η

________________________________________________________________________________________________

του

____________________________________________________________________________________ με ΑΔΤ / διαβατήριο
____________________________________________________.

Ημερομηνία:

……….-2017
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
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Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς
Οι απαντήσεις να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές.
Χαρακτηριστικά

Απάντηση

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας >= 1000lt
Στοιχεία Βυτιοφόρου
Αριθμός Πινακίδας Βυτιοφόρου
Χωρητικότητα Βυτιοφόρου σε lit
Ημερομηνία Ελέγχου Αντλίας
Αριθμός έγκρισης Αντλίας Καυσίμου
Βυτιοφόρου
Ημερομηνία Λήξης Ασφάλειας

Στοιχεία Οδηγού
Ημερομηνία Λήξης Άδειας Οδήγησης
Ημερομηνία Λήξης πιστοποιητικού
επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών επικίνδυνων
εμπορευμάτων (A.D.R.)
Ημερομηνία Λήξης Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς
εμπορευμάτων

Ημερομηνία, ___/___/_______
Ο Προσφέρων

(σφραγίδα, υπογραφή)
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Παράρτημα Γ
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
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: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πρεμετής, Χρυσούπολη, 64 200
- Αρμόδιος για πληροφορίες:
- Τηλέφωνο:
- Ηλ. ταχυδρομείο:
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.nestos.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): Πετρέλαιο Θέρμανσης, 09135100-5
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [ ] Ναι [ ] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςiii;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της γ) [……]
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:
Ονοματεπώνυμο

Απάντηση:
[……]
[……]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ iv
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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi·
2. δωροδοκίαvii,viii·
3. απάτηix·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες x·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xi·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xii.

Λόγοι που
καταδίκες:

σχετίζονται

με

ποινικές

Απάντηση:

Υπάρχει
τελεσίδικη
καταδικαστική [ ] Ναι [ ] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiii 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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xiv
xv
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής α) Ημερομηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημείο-(-α): [ ],
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγος(-οι):[ ]
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ] β) [……]
·
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
καταδικαστική απόφαση:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
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[……][……][……][……]xvi
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [ ] Ναι [ ] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xvii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxviii:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει [ ] Ναι [ ] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xx
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι
-[ ] Ναι [ ] Όχι
-[ ] Ναι [ ] Όχι
-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

γ.2)[……]·
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να
λεπτομερείς
αναφερθούν
πληροφορίες
λεπτομερείς
[……]
πληροφορίες
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxi
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [ ] Ναι [ ] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxii;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [ ] Ναι [ ] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxiii :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)
αναγκαστική
διαχείριση
από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους -[.......................]
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxiv
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [ ] Ναι [ ] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxv;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [ ] Ναι [ ] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με
σκοπό
τη
στρέβλωση
του
[…...........]
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [ ] Ναι [ ] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvi, 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 σύμβασηςxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας [ ] Ναι [ ] Όχι
σοβαρή
ή
επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxviii
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 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
πληροφορίες:
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να [ ] Ναι [ ] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
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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 που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών Απάντηση:
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxix:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής [ ] Ναι [ ] Όχι
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxx; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

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

[……][……][……]

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οικονομική
και
χρηματοοικονομική
επάρκεια
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για
τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξήςxxxi:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2) 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:
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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 xxxii, 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
δωρεάνxxxiii.
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

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

iv

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.”
v

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.
vi

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).
vii

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
ix

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.
x

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.
xi

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”.
xii

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.".
xiii

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 )
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xiv

xv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

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)
xviii

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xix

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).
xx

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
xxi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxii

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiii

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxiv

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxv

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxvii

Πρβλ άρθρο 48.

xxviii

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxix

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.
xxx

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.
xxxi

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
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xxxiii

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.

