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Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες για τα
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
αδικήματα που ορίζονται στο άρθρο άρθρο 73 παρ. 1 ν.
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
4412/2016:
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως
Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
δίκαιο του οικονομικού φορέα
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις
της Ένωσης
περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις
τρομοκρατικές δραστηριότητες
περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και
ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Ο οικονομικός φορέας δεν έχει ανεκπλήρωτες
Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο
κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν
στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στην εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν
Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2. : α) επίσημη δήλωση
αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες
τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και
β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς:
Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής,
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Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις
όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι
άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: α) επίσημη δήλωση
αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες
τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και
β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: Ασφαλιστική
Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής
που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον
οποίο τυχόν υπάγεται)
Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν
υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ)
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
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2.2.3.4.α
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Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της
και εργατικής νομοθεσίας
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
Καταστάσεις οικονομικής αφερεγγυότητας:
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
Πτώχευση
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή ειδική
πριν από την υποβολή του. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα
εκκαθάριση
δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό
Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο ή εκκαθαριστή
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4.β: α) επίσημη
Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης
δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και
β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
προσκομίζουν:
α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,
Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.
περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του
νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον
πιστοποιητικό μεταβολών.
β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των
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Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
εταίρων.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο
Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα
σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η..
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα
η παρούσα παράγραφος διαμορφώνεται αναλόγως για τις
καταστάσεις ειδικής εκκαθάρισης που επιβάλλονται με αποφάσεις
των αρμοδίων αρχών.
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από
την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς
τους.
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας
στρέβλωση του ανταγωνισμού
δεν έχει συνάψει συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, άλλως, ότι τυγχάνει στη περίπτωσή του εφαρμογής η
περίπτωση β. της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), και
δεν έχει υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας
διαδικασία σύναψης σύμβασης
δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν κατάστασης σύγκρουσης
συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας,
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν, δεν έχει παράσχει συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης [άλλως, σε
περίπτωση προηγούμενης εμπλοκής, αυτή δηλώνεται ως
πραγματικό γεγονός]
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας
κυρώσεις από προηγούμενη σύμβαση
δεν έχει υποστεί πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
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Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων
ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με προηγούμενη σύμβαση.
Σοβαρές απατηλές δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών,
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:
ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόπειρα
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την
επηρεασμού, με αθέμιτο τρόπο, της διαδικασίας λήψης
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή απόκτησης
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
εμπιστευτικών πληροφοριών.
επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε
θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα,
και 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
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα και β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική
ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός του
από αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές
αρμοδιότητες.
Οριζόντιος αποκλεισμός από μελλοντικές διαδικασίες
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί
σύναψης
στον οικονομικό φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από
δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το
οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο, το οποίο να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην
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Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό,
Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο)
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου
της υπό ανάθεση σύμβασης
Για συμβάσεις υπηρεσιών: Εφόσον απαιτείται έγκριση
Βεβαίωση, η οποία να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
για να μπορεί o οικονομικός φορέας να παράσχει τις
ημέρες πριν από την υποβολή της, εκτός αν, σύμφωνα με τις
σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, από
την οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί o
οικονομικός φορέας να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του.
Για συμβάσεις υπηρεσιών: Εφόσον απαιτείται να είναι ο Βεβαίωση, η οποία να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού
ημέρες πριν από την υποβολή της, εκτός αν, σύμφωνα με τις
για να μπορεί να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, από
χώρα εγκατάστασής του
την οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας έχει την ιδιότητα
μέλους συγκεκριμένου οργανισμού για την παροχή των υπηρεσιών.
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2.2.5

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τον αριθμό ετών
Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3)
που απαιτούνται βάσει της σχετικής Διακήρυξης
τελευταίων ετών στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι
υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας . Σε περίπτωση
που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν
υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών
συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ.
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως
σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του
ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία
που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις
Φ.Π.Α. κ.λ.π.) για το έτος αυτό.
Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση
κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που
έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά
το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος,
δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).
Σύσταση οικονομικού φορέα ή έναρξη δραστηριοτήτων

2.2.6.α

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς

Για οικονομικούς φορείς που έχουν λειτουργήσει χρονικό διάστημα
μικρότερο από το ζητούμενο στη διακήρυξη: Υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται η ημερομηνία ίδρυσης
του οικονομικού φορέα ή που άρχισε της δραστηριότητες στο
αντικείμενο της σύμβασης. Οι λοιπές δηλώσεις προσαρμόζονται
ανάλογα με το χρονικό διάστημα λειτουργίας.
α) Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και ο
οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία εμπειρίας:
Αναλυτικότερα:
(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα και θα είναι
τα κάτωθι:
α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία.

α/α

2.2.6.β

2.2.7

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία)
της σύμβασης.
γ. Επιμερισμός των υπηρεσιών κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση
(Ποσοστό και είδος συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας).
δ. Εργοδότης (αποδέκτης).
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει
περαιωθεί), διάρκεια της σύμβασης.
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ
θ. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης από την
οποία θα προκύπτει ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι
αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής
εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια
αρχή, στα οποία περιγράφεται οι παρεχόμενη υπηρεσία και θα
αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται ότι αυτή
εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων
χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας,
με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η
προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον
οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω
δικαιολογητικών και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του
τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης.
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Πίνακα με τα ονόματα, τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία των
επιστημονικού προσωπικού:
στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών,
βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά εμπειρίας και τίτλοι σπουδών
των στελεχών, καταστάσεις προσωπικού, συμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας ή/και ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά την έννοια του
άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 (Α 85) κ.α.
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη
συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

