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για

την

αναβάθμιση

–

τεχνική

υποστήριξη - συντήρηση του λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της
Ε.Υ.Δ. ΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ο Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ. ΕΠ Βορείου Αιγαίου, έχοντας υπόψη:
1. Τη με Α.Π. 32680/ΕΥΘΥ 334 (ΦΕΚ 791/Β/6-5-2015) ΥΑ αναδιάρθρωσης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.
4314/2014 και την αντικατάσταση της με τη με Α.Π. 41539/Γ΄ΚΠΣ 285/8-12-2000
ΚΥΑ που αφορά τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Βορείου Αιγαίου,
καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής
2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»
3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών»

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Τη

με

αριθμ.

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016(ΦΕΚ3521/τ.Β΄/1.11.2016)

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81896/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ
Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων»
5. Τη με Α.Π. 775/07-04-2017 απόφαση έγκρισης του συγχρηματοδοτούμενου
Προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ Βορείου Αιγαίου
6. Τη με Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β/03.03.2017) ΥΑ του
Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης,
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έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας
και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας»
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες
Προσκαλούμε
Την « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»
να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της με την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την
αναβάθμιση – τεχνική υποστήριξη - συντήρηση του λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
της Ε.Υ.Δ. ΕΠ Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες CPV:

“Πακέτα λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων γενικής χρήσης” - CPV: 48771000-3,

ΤΙΜΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Αναβάθμιση - τεχνική υποστήριξη – συντήρηση του λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
της Ε.Υ.Δ. ΕΠ Βορείου Αιγαίου για την αυτόματη καταγραφή των εισερχομένων και
εξερχομένων προς και από την υπηρεσία εγγράφων.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια υλοποίησης του ανωτέρω έργου ορίζεται έως την 08/07/2018.
3. ΤΙΜΗΜΑ
Η συνολική αμοιβή για την ανωτέρω υπηρεσία, δε δύναται να υπερβεί τα εξακόσια ευρώ
(600,00 ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Η ενέργεια χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
από Εθνικούς Πόρους και ειδικότερα από την Πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΔ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
με MIS 5001194 και κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2016ΕΠ08810011.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες χωρίς καμία
περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔ έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά :


Η αμοιβή του προσωπικού που τυχόν διαθέτει ο Ανάδοχος



Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές,

συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της
ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων
έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
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των υπηρεσιών που θα αναλάβει.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει την Ανάδοχο.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά σε δύο ισόποσες δόσεις: Μία μετά την 08/01/2018 και μία
μετά τη λήξη του έργου.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μετά από την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής των υπηρεσιών αναβάθμισης - τεχνικής υποστήριξης –
συντήρησης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου καθώς και την σύνταξη Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής και αφού ο Ανάδοχος προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η

πληρωμή

του

έργου

θα

γίνεται

σύμφωνα

με

το

Ν.

4314/2014

(ΦΕΚ

265/τ.Α΄/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» και τη με αριθμ. πρωτ.
23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β/03.03.2017) ΥΑ του Υπουργείου Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων
Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για
την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».
Ο παραλήπτης της παρούσας καλείται να υποβάλλει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25
Αυγούστου 2017 και ώρα 12.00 στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ. 81 100 Μυτιλήνη –
Λέσβος τα παρακάτω:
1. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και
ασφαλιστικά ενήμερος
2. Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου υπογεγραμμένη, η οποία διατυπώνεται
ολογράφως και αριθμητικώς σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσό θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔ
ΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εσωτερική Διανομή
Μονάδα Γ΄
Χ.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[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 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: [ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 86871
-

Ταχυδρομική

διεύθυνση

/

Πόλη

/

Ταχ.

Κωδικός:

1ο

Χλμ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

–

ΛΟΥΤΡΩΝ/ΜΥΤΙΛΗΝΗ/81100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
- Τηλέφωνο: 2251352042
- Ηλ. ταχυδρομείο: dgiannaka@mou.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.pepba.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
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“ Πακέτα λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων γενικής χρήσης ” - CPV:
48771000-3
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ------- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- 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:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν

δεν

υπάρχει

εγκατάστασης
αναφέρετε

του

ΑΦΜ

οικονομικού

άλλον

ταυτοποίησης,

στη

εφόσον

εθνικό

χώρα
φορέα,
αριθμό

απαιτείται

και

υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση

στο

Διαδίκτυο

(διεύθυνση

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
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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
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 …):

Απάντηση:

ΑΔΑ: ΨΟΦ97ΛΩ-7ΛΩ
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2. δωροδοκία·
3. απάτη·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι

που

σχετίζονται

με

ποινικές

Απάντηση:

καταδικαστική

[] Ναι [] Όχι

καταδίκες:
Υπάρχει

τελεσίδικη

απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 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

ηλεκτρονικά,

τεκμηρίωση

αναφέρετε:

διεύθυνση,

αρχή

επακριβή

στοιχεία

εγγράφων):

ή

διατίθεται

(διαδικτυακή

φορέας

έκδοσης,

αναφοράς

των
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[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
α)

Ημερομηνία

της

καταδικαστικής

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,

α) Ημερομηνία:[
σημείο-(-α): [
λόγος(-οι):[

],

],
]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
β) [……]

]·
γ)

Εάν

ορίζεται

απευθείας

στην

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [

καταδικαστική απόφαση:

Εάν

η

σχετική

ηλεκτρονικά,

τεκμηρίωση

αναφέρετε:

διεύθυνση,

αρχή

επακριβή

στοιχεία

εγγράφων):
[……][……][……][……]
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»);
Εάν

ναι,

λήφθηκαν:

περιγράψτε

τα

μέτρα

που

[……]

ή

]
διατίθεται

(διαδικτυακή

φορέας

έκδοσης,

αναφοράς

των
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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 εκπληρώσει

[] Ναι [] Όχι

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την

πληρωμή

φόρων

ή

εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και
στη

χώρα

στην

οποία

είναι

τυχόν

εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

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; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης

που

οφείλει

Εάν

ναι,

ναΕάν

ναι,

συμπεριλαμβανόμενων

κατά περίπτωση,

αναφερθούν

αναφερθούν

των

τόκων

λεπτομερείς

λεπτομερείς

δεδουλευμένων

ή

των

να

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

πληροφορίες
[……]
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πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

καταβολή

εισφορών

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

διατίθεται

εγγράφων):

κοινωνικής

των

φόρων
ασφάλισης

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ή

[……][……][……]

ΑΔΑ: ΨΟΦ97ΛΩ-7ΛΩ

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες

σχετικά

με

αφερεγγυότητα,
συμφερόντων

πιθανή

Απάντηση:

σύγκρουση
ή

επαγγελματικό

παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει
του,

αθετήσει

τις

στους

τομείς

του

υποχρεώσεις

[] Ναι [] Όχι

του

περιβαλλοντικού,

κοινωνικού και εργατικού δικαίου;
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

οποιαδήποτε

από

φορέας

τις

σε

ακόλουθες

καταστάσεις :
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:

[] Ναι [] Όχι
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-

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 συνέχιση της επιχειρηματικής
του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

[] Ναι [] Όχι

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
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

τυχόν

[] Ναι [] Όχι

σύγκρουσης

συμφερόντων, 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
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συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί

στην

προετοιμασία

της

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτομερείς

πληροφορίες:
Έχει

[...................…]

επιδείξει

ο

οικονομικός

φορέας

[] Ναι [] Όχι

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο

πλαίσιο

σύμβασης,

προηγούμενης

αναθέτοντα
σύμβασης

προηγούμενης
φορέα

δημόσιας

σύμβασης

ή

με

προηγούμενης

παραχώρησης

που

είχε

ως

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
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:
[……]
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
αποκλεισμού

της

απουσίας

ή

την

των

πλήρωση

λόγων
των

κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες

[] Ναι [] Όχι
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αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση

τα

δικαιολογητικά

απαιτούνται

από

την

που

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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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

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

Απάντηση

οικονομικός

εγγεγραμμένος

φορέας
στα

είναι

[…]

σχετικά

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος
μέλος εγκατάστασής; του:
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(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

Απάντηση:

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και

Αριθμός

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς , 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

στην

τη

σύνταξη

πρόσκληση

σύμβασης

(η
ή

που

περίοδος
στα

αυτή

έγγραφα

αναφέρονται

της
στην

διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

προσδιοριστεί:
Κατά

ετών

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες
του

σχετικού

καταλόγου

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς :

2)

Ο

οικονομικός

φορέας

μπορεί

να

[……..........................]

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςi, ιδίως
τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες

[……]

τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3)

Ο

οικονομικός

φορέας

χρησιμοποιεί

τον

[……]

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
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σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια
ελέγχωνii

όσον

δυναμικό

ή

οικονομικού

τις

αφορά

το

τεχνικές

φορέα

και,

παραγωγικό

ικανότητες
εφόσον

του

[] Ναι [] Όχι

κρίνεται

αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα
που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;
5) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του

[……]

τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και
τεχνικό

εξοπλισμό

για

την

εκτέλεση

της

σύμβασης:
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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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται, 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.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις
οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

για

την

επιλογή

«…………………………………………………………………….» (CPV: ………,

αναδόχου

του

έργου:

κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ……).

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……]

i 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.
ii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
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