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στην εφημερίδα "ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ”.
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Επίσης θα ληφθεί υπόψη η ύπαρξη επιπλέον των υποχρεωτικών της

παραγράφου 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα

περιβαλλοντικής διαχείρισης τα οποία διαθέτει ο φορέας για να

εξασφαλίσει την ποιοτική εκτέλεση της υπηρεσίας.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
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3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
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Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
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Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
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ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Εάν ναι
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Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
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Στήριξη: Απάντηση:

Εάν ναι ενότητες
Α και Βτου παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
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Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώςαυτές 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, που

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Βτου παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:
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Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςασφάλισης: Απάντηση:
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Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό

παράπτωμα

Απάντηση:
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Οοικονομικόςφορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο 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

Απάντηση

Οοικονομικόςφορέας 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 Απάντηση
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Οοικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες 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 σύμβασηςπου αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
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ενδέχεται
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ι

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

δημόσιες συμβάσεις έργων

δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
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υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

και ή

δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
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δημόσιες συμβάσεις προμηθειών

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
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Οοικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες 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

Απάντηση:
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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 πληροφορίεςαυτές, οι οποίεςμπορούν 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:
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σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕL 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερουςαπό 10εργαζομένουςκαι τηςοποίαςο 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

(ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691 2008 (ΦΕΚ166 Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011 36 ΕΕτου 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, καθώςκαι για την αντικατάσταση τηςαπόφασης-πλαίσιο 2002 629 ΔΕΥτου Συμβουλίου (ΕΕL101 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.".
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