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ΘΔΜΑ : «ςνοπηικόρ

διαγωνιζμόρ για ηην επιλογή αναδόσος για ηην παποσή

ςπηπεζιών αναθοπικά με ηον Έλεγσο ηων οικονομικών ζηοισείων (ιζολογιζμού)
ηος Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. σπήζηρ 2017, ζύμθωνα με ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ
πποκήπςξηρ και ςπό ηην πποϋπόθεζη ηηρ έγκπιζηρ ηος πποϋπολογιζμού».
Ο Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ & Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ &
Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.), έρνληαο ππφςε:
1. Σν Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο
πλαθψλ Θεκάησλ».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2637/98 (ΦΔΚ 200/Α/98), άξζξα 13-29, πεξί ζχζηαζεο
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη ινηπψλ Οξγαληζκψλ, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4. Σνλ Ν. 3021/02 (ΦΔΚ 143/Α/02) «Πεξηνξηζκνί ζηελ ζχλαςε Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε
πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο Μέζσλ
Δλεκέξσζεο».
5. Σν Ν. 4152/13 (ΦΔΚ 107/Α) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012,
4093/2012 θαη 4127/2013».
6. Σν Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο
Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
7. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
8. Σελ Κ.Τ.Α. κε αξ. 58193/99 (ΦΔΚ 2277/Β/99) «Καλνληζκφο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.».
9. Σν Ν. 3693/2008 (ΦΔΚ 174/Α/25-08-2008) “Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε
ηελ Οδεγία 2006/43/ΔΚ πεξί ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ ησλ εηήζησλ θαη ησλ
ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 78/660/ΔΟΚ θαη
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83/349/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 84/253/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο.
10. Σελ κε αξ. 3084/42647 (ΦΔΚ 270/21-04-2015) Τπνπξγηθή Απφθαζε, κε ηελ νπνία
νξίδνληαη ηα κέιε Γ.. ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ
ππ’ αξ. 5338/71601/22-06-2016 (ΦΔΚ 325/23-06-2016) Τπνπξγηθή Απφθαζε.
11. Σν απφ 18-09-2017 Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξσκψλ Αγξνηηθψλ
Δληζρχζεσλ.
12. Σν απφ 18-09-2017 Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηεο Γηεχζπλζεο νηθνλνκηθήο & Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο.
13. Σελ απφθαζε ηεο πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. κε
αξ. 211/02-08-2017, ζέκα 5ν ( ΑΓΑ: 7ΚΞ46ΦΥΞΥ-ΘΧΜ) ππφ ηελ αίξεζε ηεο
έγθξηζεο ηνπ Π/Τ 2018.
Πποζκαλεί ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ
γηα ππνβνιή πξνζθνξάο ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ Έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ηζνινγηζκνχ)
ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ρξήζεο 2017, κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα ελλέα ρηιηάδσλ επξψ (19.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. (24%), ήηνη – θαζαξή αμία: 15.322,60 € (+) Φ.Π.Α. (24%):
3.677,40 € (=) ΤΝΟΛΟ: 19.000,00 € - πνπ βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο είλαη ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ησλ Ιζνινγηζκψλ - Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ./ΔΛΔΓΔΠ, ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ΔΛΔΓΔΠ λα απεηθνληζηνχλ ζε
ινγαξηαζκνχο ηάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο

&

Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο.
Ο έιεγρνο αθνξά ην θιείζηκν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2017 θαη ην άλνηγκα ηεο
νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα :
1. ηνλ Ιζνινγηζκφ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ( Σκήκα Λνγηζηεξίνπ & Πξνυπνινγηζκνχ),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

πιεξνθνξηαθψλ

ζηνηρείσλ

ησλ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ

πξνγξακκάησλ (ΔΠΑ).
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2. ηνλ Ιζνινγηζκφ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ./ΔΛΔΓΔΠ (Σμήμα Λογιζηηπίος Πληπωμών
Σπίηων/Γιεύθςνζη

Πληπωμών

Αγποηικών

Δνιζσύζεων),

πνπ

αθνξά

ζηηο

πιεξσκέο αγξνηηθψλ εληζρχζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Σακείσλ ΔΓΣΔ, ΔΓΣΑΑ θαη ΔΣΑ.
Ο έιεγρνο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ζηφρν ηελ δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πφζνλ νη
πξναλαθεξφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ κε πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηελ
νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ηεο ρξήζεσο
πνπ ιήγεη ηελ σο άλσ εκεξνκελία, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ παξάδνζε ζην αξκφδην φξγαλν
ηεο πξνβιεπφκελεο έθζεζεο ειέγρνπ επί ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
ρξήζεο 2017.
Γηα ην Λεηηνπξγηθφ Λνγηζηήξην ζα απαηηεζνχλ πεξίπνπ 200 εξγαηνψξεο.
Γηα ηνλ ΔΛΔΓΔΠ ζα απαηηεζνχλ πεξίπνπ 700 εξγαηνψξεο.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ν ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΛΗΡΧΜΧΝ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ
ΔΝΙΥΤΔΧΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΓΓΤΗΔΧΝ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.)
Γηεχζπλζε

Γνκνθνχ 5, Σ.Κ. 10445 Αζήλα

Σειέθσλν

210 8802553 – 210 8802861

Σει/ηππία

210 8802857

Ηι. Σαρ/κείν

dafni.tsoubleka@opekepe.gr
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα
ελλέα ρηιηάδσλ επξψ (19.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.
(24%), ήηνη – θαζαξή αμία: 15.322,60 € (+) Φ.Π.Α. (24%): 3.677,40 € (=) ΤΝΟΛΟ:
19.000,00 €.
ΑΡΘΡΟ 4
ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ
α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εηαηξίεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη
β) Δλψζεηο ή Κνηλνπξαμίεο Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά,
πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο,
ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ 1ε-1-2014 θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν ηεο Δπηηξνπήο
Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην Ν.3693/2008.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ

1. Γηα ην Λεηηνπξγηθφ Λνγηζηήξην ην έξγν πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν κέρξη
ηελ 30ε Μαξηίνπ 2018.
Δπίζεο ζα πξέπεη, κέρξη 15 Φεβξνπαξίνπ 2018, λα πξαγκαηνπνηεζεί ην Σακεηαθφ
θιείζηκν θαη ε ζχληαμε ηνπ Απνινγηζκνχ έηνπο 2017 πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ,
κέρξη 20 Φεβξνπαξίνπ 2018, ηα ζηνηρεία ζην ΤπΑΑΣ.
2. Γηα ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ./ΔΛΔΓΔΠ ην έξγν πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν
κέρξη ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2018.
ΑΡΘΡΟ 6
ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ
Χο ηφπνο εθηέιεζεο νξίδνληαη ηα γξαθεία ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
ζηελ Αζήλα, νδφο Γνκνθνχ 5.
ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ζηελ νδφ Γνκνθνχ αξ.
5, ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ, κέρξη ηελ 16η/10/2017 ημέπα Γεςηέπα και ώπα 11:00 π.μ.
Δπηηξέπεηαη ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ηεο πξνζθνξάο. Η ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ηεο
πξνζθνξάο γίλεηαη απνδεθηή, εθφζνλ θηάζεη θαη ιάβεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ απφ ηνλ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο
πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα νξηδφκελα ησλ πξνεγνχκελσλ δηαηάμεσλ δελ ιακβάλνληαη
ππφςε.
Οη πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα
ηελ παξαιαβή

ησλ

πξνζθνξψλ

φπσο

απηή

θαζνξίδεηαη

ζηελ

παξνχζα

δελ

απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε δχν αληίγξαθα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ
νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο :


ε ιέμε «Πξνζθνξά»



ν απνδέθηεο : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. –
Γνκνθνχ 5 - ΑΘΗΝΑ (Τπφςε Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ)



ν αξηζκφο ηεο πξνθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ



ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη



ηα ζηνηρεία ηνπ ππνβάιινληνο ηελ πξνζθνξά (απνζηνιέαο).
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Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ηεο
πξνζθνξάο σο εμήο:
Ο θπξίσο θάθεινο πεξηέρεη θιεηζηνχο θαη ζθξαγηζκέλνπο ηνπο εμήο ηξεηο (3)
ππνθαθέινπο:
- «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»
- «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
- «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Σν πεξηερφκελν ησλ ππνθαθέισλ ππνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή ζε δχν αληίηππα εθ ησλ
νπνίσλ ην έλα θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ». Όινη νη ππνθάθεινη θέξνπλ ηα ζηνηρεία
ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Α. Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ
Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά:
1. Τπεύθςνη δήλωζη ηος ν. 1599/1986 (Α΄75), όπωρ ιζσύει ζήμεπα, ζηελ νπνία
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη,
κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, δελ ππάξρεη εηο βάξνο ησλ
πξνζθεξφλησλ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε 1 ηνπ

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.

4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-8-2016), ήηνη :
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ
θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ
2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο
31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ
δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995,
ζει. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ)

ηξνκνθξαηηθά

εγθιήκαηα

ή

εγθιήκαηα

ζπλδεφκελα

κε

ηξνκνθξαηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
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ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε
ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην
άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1),
ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 )
2. Τπεύθςνη δήλωζη ηος ν. 1599/1986 (Α΄75), όπωρ ιζσύει ζήμεπα, ζηελ νπνία
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη,
κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο
θνξέαο:
α) Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη
ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο
δηαηάμεηο λφκνπ,
β) Γελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη
ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ
79 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-8-2016), θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
γ) Γελ ηειεί ζε απνθιεηζκφ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, αξκφδηνπ γηα ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο
δηαθζνξάο, θαζψο θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο,
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δ) Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ

θαη

ην

αληηθείκελν

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ

πνπ

αζθεί

(ξεηά

θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο
πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ζην
Δπηκειεηήξην.
Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα
κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, νξίδνληαο ξεηά
ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ αληίζηνηρα,
θαζψο θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά
πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα.
ε) Δίλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο
θαηαβάινπλ εηζθνξέο θπξίαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνο
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.
3. Τπεύθςνη δήλωζη ηηρ παπ. 4. ηος άπθπος 8 ηος Ν. 1599/1986 (Α΄75), φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζηελ νπνία
δειψλεηαη φηη:
I. ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ηεο
νπνίαο έιαβε γλψζε θαη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα ηνπο φξνπο ηεο.
II. γηα ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν πξνζθέξσλ δεζκεχεηαη γηα ελελήληα (90)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
4. Σα παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο εθφζνλ νη πξνζθέξνληεο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο
δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ/εθπξφζσπφ ηνπο.
5. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο θαη εηδηθά γηα ηα λνκηθά πξφζσπα,
ΦΔΚ ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδνκέλνπο κε κνξθή Α.Δ.& Δ.Π.Δ.),
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ εγγξάθσλ
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. & Δ.Δ), θαζψο θαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν
Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Α.Δ., ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα
δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο αλάινγα ην Ννκηθφ Πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο
λνκηκνπνίεζεο απηψλ. Δάλ ε θαηαζηαηηθή έδξα είλαη δηαθνξεηηθή ηεο έδξαο ηεο
θεληξηθήο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο έλσζεο εηαηξεηψλ, αλαθέξεηαη θη εθείλε
μερσξηζηά. ηελ πεξίπησζε ηεο θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά ε
έδξα θαζελφο εθ ησλ κειψλ ηεο.
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ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηηο παξαπάλσ ππεχζπλεο
δειψζεηο ππνβάιινπλ:
α) νη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. ή IKE,
β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.., ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.,
γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ,
(φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έλσζε ή Κνηλνπξαμία, αθνξά θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
Έλσζε).

Β. Σεσνική Πποζθοπά
Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά:
1.

Βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη αληίγξαθα ζπκβάζεσλ ή ινηπά έγγξαθα απφ ηα

νπνία ζα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα φηη νη πξνζθέξνληεο έρνπλ ειέγμεη θαη ππνγξάςεη
αληίζηνηρνπο Ιζνινγηζκνχο θνξέσλ ηα ηειεπηαία ηξία (3) ρξφληα (2014, 2015, 2016).
2.

Πξνηεηλφκελε νκάδα γηα ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο, απνηεινχκελε απφ ηξεηο (3)

ηνπιάρηζηνλ Οξθσηνχο Διεγθηέο, νη νπνίνη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή ζα έρνπλ
ππνγξάςεη απνδεδεηγκέλα ηζνινγηζκνχο αληίζηνηρσλ θνξέσλ ηα αλαθεξφκελα ηξία (3)
ηειεπηαία ρξφληα.
3.

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ αληίζηνηρσλ έξγσλ πνπ αλέιαβε

θαη νινθιήξσζε ν πξνζθέξσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πνπ απνδεηθλχεη ηελ
ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζε ειέγρνπο θνξέσλ Γεκνζίνπ.
4.

Bεβαίσζε θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ ζα θαιχπηεη ην ηξηπιάζην

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ρσξίο ΦΠΑ.
ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ απνηειεί Έλσζε/ Κνηλνπξαμία ηα αλσηέξσ πξέπεη λα
θαιχπηνληαη απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο.
Σνλίδεηαη φηη ζηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζε θακία πεξίπησζε
δελ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ηηκέο. Σπρφλ εκθάληζε ηηκψλ απνηειεί ιφγν απνξξίςεσο ηεο
πξνζθνξάο.
Γ. Οικονομική Πποζθοπά
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε
θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ πξέπεη, θαηά ηνλ
έιεγρν, λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα ηελ κνλνγξάςεη θαη λα ηελ ζθξαγίζεη.
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Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο - ζηνηρεία πνπ ηελ
θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ.
Ο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη, νπνηεδήπνηε, είηε εγγξάθσο, είηε κε
πξνθνξηθή ζπλέληεπμε, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζθεξφκελεο

ππεξεζίαο,

θαζψο

θαη

νπνηαδήπνηε

άιιε

πιεξνθνξία

θξίλεη

απαξαίηεηε.
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Πξνζθνξέο πνπ γίλνληαη γηα κέξνο ηεο πξνκήζεηαο - ππεξεζίαο πνπ έρεη πξνθεξπρζεί ή
δελ πιεξνχλ ηνπο αλσηέξσ φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
ηνηρεία ή ελδείμεηο πνπ θαζηζηνχλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία αφξηζηα, ζπλεπάγνληαη ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 8
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή πξνκεζεηψλ. Η επηηξνπή
πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη
ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, ήηνη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή
κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή,
σο εθπξφζεζκεο.
Η απνζθξάγηζε γίλεηαη σο εμήο:
-

Μνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη θαη΄ αξρήλ ν θπξίσο θάθεινο.

-

Δλ ζπλερεία κνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν ππνθάθεινο πνπ πεξηέρεη ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξάθνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία
πνπ εκπεξηέρνληαη.

-

Δλ ζπλερεία κνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν ππνθάθεινο ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο.

-

Η επηηξνπή πξνκεζεηψλ κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο
ησλ πξνζθνξψλ πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ. Αθνινπζεί

ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία

κνλνγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή.
-

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο θαιείηαη λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηελ
επηηξνπή.
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-

Καηφπηλ ζπληάζζεηαη

ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη αθνινπζεί ε αλαθνίλσζε ησλ

απνηειεζκάησλ κε ηελ έθδνζε απφθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
Αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο
άπνςεο πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ απνζθξαγίδνληαη,
επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία.
Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ θαζψο θαη ησλ ηηκψλ πνπ
πξνζθέξζεθαλ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ο πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»),
ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) νχηε
κεγαιχηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ
80 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-8-2016), φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.
Η εηδνπνίεζε θνηλνπνηείηαη θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο.
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν εηο δηπινχλ (ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ &
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ), ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία
απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ.
Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά είλαη :
- Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ,
ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ
ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ
εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ
δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, ήηνη
α) ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ.,
β) ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.., ηνλ Γηεπζχλσλ χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.,
γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ,
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(Σεκεηώλεηαη όηη ζε περίπηφζε ποσ ηο απόζπαζκα ποηληθού κεηρώοσ θέρεη
θαηαδηθαζηηθές αποθάζεης, οη ζσκκεηέτοληες ζα πρέπεη λα επηζσλάπηοσλ ζε ειεθηροληθό
αρτείο ζε κορθή pdf ηης αλαθερόκελες ζε ασηό θαηαδηθαζηηθές αποθάζεης),
- Πιζηοποιηηικό πος εκδίδεηαι από απμόδια καηά πεπίπηωζη απσή, φηη δελ ηειεί ππφ
πηψρεπζε ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
- Πιζηοποιηηικό πος εκδίδεηαι από απμόδια καηά πεπίπηωζη απσή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
- Πιζηοποιηηικό/βεβαίωζη ηος οικείος επαγγελμαηικού μηηπώος, κε ην νπνίν λα
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα θαη ζηα άξζξα 76 θαη 77 ηνπ Ν. 4412/2016, θαηά πεξίπησζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη :
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, θαζψο θαη ηα
πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν ζπκθσλεηηθά κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο.
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ.
1497/1984 (Α΄188).
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή
πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί
λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ
ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Η Ένοπκη απηή Βεβαίωζη ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ θάκελο με
ζήμανζη «Γικαιολογηηικά Καηακύπωζηρ» ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΣΙΜΔ
Οη

ηηκέο

ησλ

πξνζθεξνκέλσλ

ππεξεζηψλ

πξέπεη

λα

δίδνληαη

ζε

επξψ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο θαη κε ηνλ Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. αλαγξάθεηαη θαη ρσξηζηά σο
πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ
ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πξνζθνξέο πνπ
ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Δπίζεο εθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΤΜΒΑΗ
ηνλ αλάδνρν πνπ ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ απνζηέιιεηαη
ζρεηηθή απφθαζε. Μεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Τπεξεζίαο θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ
ζρεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Δάλ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ
ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο
παξνχζαο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ
απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πιεξνί ηα αλσηέξσ
αλαθεξφκελα, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
ΑΡΘΡΟ 12
ΜΑΣΑΙΩΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο θαηαθχξσζεο θαη ρσξίο
λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ, λα απνθαζίζεη ηελ
καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, έρεη ηε δπλαηφηεηα, είηε λα δηαηάμεη
ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο κε ίδηνπο ή άιινπο φξνπο, ή λα απνθαζίζεη καηαίσζε θαη
λα αθνινπζήζεη λέα δηαδηθαζία.
ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά
απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη δε δηθαηνχληαη λα αμηψζνπλ απνδεκίσζε.
Όηαλ ε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ιακβάλεη ρψξα πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ, νη θιεηζηνί θαη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη πνπ ηπρφλ πεξηέρνπλ ηηκέο θαη άιια
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
____________________________________________________________________________
Γομοκού 5, 104 45 Αθήνα, Σηλ:210 8802861, 210 8802553, Fax : 210 8802857

12

ΑΔΑ: ΩΘΓ546ΨΧΞΧ-ΒΝ5

17PROC002031214 2017-10-03
ΑΡΘΡΟ 13

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΚΤΡΩΔΙ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ
ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο
πξφζθιεζεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ
ηνπ, ν Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., δηθαηνχηαη λα επηβάιιεη θπξψζεηο ζηνλ αλάδνρν ή λα θεξχμεη ηνλ
αλάδνρν έθπησην. ε πεξίπησζε έθπησζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζε
θάζε δεκηάο πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. απφ ηελ παξάβαζε γηα ηελ νπνία
ππνβιήζεθε ε έθπησζε.
Απαγνξεχεηαη ν αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρζεί απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ λα εθρσξήζεη
ή λα κεηαβηβάζεη ζε ηξίηνπο, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηα
εθ ηεο ζπκβάζεσο απνξξένληα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή
θεξχζζεηαη έθπησηνο.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηκεκαηηθήο παξάδνζεο, ή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ
απφ ππέξβαζε ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, κε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ
Αλαδφρνπ, επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Ν. 4412/2016.
Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ
παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
θαηαβάιιεη πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Ν. 4412/2016.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηελ απφιπηε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ειέγρεη.
ΑΡΘΡΟ 14
ΠΛΗΡΩΜΗ
Α. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Λνγηζηήξην ηεο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθήο Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε αξκφδηα Δπηηξνπή
Παξαιαβήο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. πηζηνπνηήζεη κε ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ
παξαιαβήο, ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο - ππεξεζίαο.
Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηελ θαηαβνιή απηήο, αθαηξνπκέλσλ ησλ
λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. 58193/99.
Η πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Οη θξαηήζεηο επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο αλέξρνληαη ζην λφκηκν πνζνζηφ θαη
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Η θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεη εμνινθιήξνπ ζε επξψ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
Β. ΚΡΑΣΗΔΙ
Καηά ηελ πιεξσκή ζα παξαθξαηείηαη επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α., γηα ηνπο
____________________________________________________________________________
Γομοκού 5, 104 45 Αθήνα, Σηλ:210 8802861, 210 8802553, Fax : 210 8802857

13

ΑΔΑ: ΩΘΓ546ΨΧΞΧ-ΒΝ5

17PROC002031214 2017-10-03
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έρνπλ έδξα ηελ Διιάδα :


θφξνο 8% επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε ην Ν. 2198/94 (ΦΔΚ
43 Α/22.3.94)



πνζνζηφ 0,06% επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ
εηζθνξάο 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ), ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ.
5143/5-12-2014

(ΦΔΚ

Β΄

3335/11-12-2014)

απφθαζε

ηνπ

Αλαπιεξσηή

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαη


θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ, ζχκθσλα κε ην Ν.
4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-8-2016). Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζηελ πιεξσκή
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.

Γηα ηηο ινηπέο εηαηξείεο, φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
Γ. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ν αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
α) Σηκνιφγην.
β) Δμνθιεηηθή απφδεημε, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο.
ΑΡΘΡΟ 15
ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ
Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.,
Γ/λζε Γηνηθεηηθήο

&

Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο

– Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη λα

απνζηέιινληαη κέζσ ηειενκνηνηππίαο (αξ. 210 8802857).
Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη θαη κε
ειεθηξνληθφ

ηαρπδξνκείν

(e-mail)

πξνο

ηελ

ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε:

dafni.tsoubleka@opekepe.gr.
Η δπλαηφηεηα απηή δελ απαιιάζζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ ππνρξέσζε λα
ππνβάιινπλ ηα εξσηήκαηα θαη γξαπηψο (κε επηζηνιή κέζσ ηειενκνηνηππίαο), κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη. Ο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί κφλν κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.
Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα ππνβάιινληαη σο αλσηέξσ έσο ηηο 10/10/2017 θαη
ψξα 11:00 π.κ. θαη νη ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη
ζπγθεληξσηηθά θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
(www.opekepe.gr).
Οη δηεπθξηλίζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. είλαη δεζκεπηηθέο θαη απνηεινχλ
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο.
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Οη ππνςήθηνη δελ δχλαληαη λα επηθαιεζζνχλ πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
ΑΡΘΡΟ 16
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο
ηεο πξφζθιεζεο, εθηφο εάλ ξεηά αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία
δελ απνδέρεηαη.
Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθχξσζεο, καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ή θαη
επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ αδεκίσο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΠΡΔΛΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο:
- Ολνκαζία
: Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ
Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ
Πξνζαλαηνιηζκνχ & Δγγπήζεσλ
(Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.)
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ΚΗΜΓΗ
: 99200301
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο : Γνκνθνχ 5, Αζήλα 10445
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
: Υξήζηνο Υξεζηάθεο,
Γάθλε Σζνπκπιέθα
- Σειέθσλν
: 210-8802861, 210-8802553
- Ηι. Σαρπδξνκείν
:dafni.tsoubleka@opekepe.gr
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν
: www.opekepe.gr
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο:
πλνπηηθφο δηαγσληηζκφο κε θξηηήξην

αμηνιφγεζεο ε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή

: πλνπηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ επηινγή
αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
αλαθνξηθά κε ηνλ Έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ (ηζνινγηζκνχ) ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ρξήζεο 2017, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη
ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγθξηζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
(CPV: 79210000-9)

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο,
ή ππεξεζίεο

: πξνκήζεηα

Mέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Απάληεζε:
Σηοητεία αλαγλώρηζες:
Πιήξεο Δπσλπκία:

[ …..]
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Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηi :
Σειέθσλν:
Ηι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ σπάρτεη):

[…...]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Πληπούν οι οικονομικοί θοπείρ όλα ηα απαιηούμενα κπιηήπια επιλογήρ; ΝΑΙ….

ΟΥΙ….

Μέπορ ΙΙΙ: Σελικέρ δηλώζειρ

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος, δειώλφ επηζήκφς όηη ηα ζηοητεία ποσ έτφ αλαθέρεη
ζύκθφλα κε ηα κέρε αλφηέρφ είλαη αθρηβή θαη ορζά θαη όηη έτφ πιήρε επίγλφζε
ηφλ ζσλεπεηώλ ζε περίπηφζε ζοβαρώλ υεσδώλ δειώζεφλ.
Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος, δειώλφ επηζήκφς όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ
αηηήκαηος θαη τφρίς θαζσζηέρεζε, λα προζθοκίζφ ηα πηζηοποηεηηθά θαη ηης ιοηπές
κορθές αποδεηθηηθώλ εγγράθφλ ποσ αλαθέροληαηii, εθηός εάλ :
Ηκεροκελία, ηόπος θαη, όποσ δεηείηαη ή είλαη απαραίηεηο, σπογραθή(-ές): [……]

i
ii
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