Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού
για την
«Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις εγκαταστάσεις της
ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ»,
εκτιμώμενης ετήσιας ποσότητας 7.732.374,00 kWh,
για ένα (1) έτος, εκτιμώμενης αξίας 1.922.154,42€, άνευ ΦΠΑ,
με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Σελίδα 1
PV: 3151611.7

Περιεχόμενα
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................... 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ................................................................................................................................ 4
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................ 5
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ....................................................................................................................... 5
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ...................................................................................................................................................... 5
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ.................................................................................................... 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ........................................................................................................... 7
2.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ........................................................................................................................................... 7
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ................................................................................................................................ 7
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ................................................................................. 7
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ................................................................................................................................. 7
2.1.4 Γλώσσα.......................................................................................................................................................... 8
2.1.5 Εγγυήσεις ...................................................................................................................................................... 8
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ........................................................................................................... 9
2.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ............................................................................................ 9
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής .................................................................................................................................. 9
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................................................... 9
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ..................................................................................................................................... 10
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ...................................................................... 13
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ........................................................................................... 14
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα........................................................................................................ 14
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ......................................... 14
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία .......................................................................................... 14
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ...................................................................................................... 15
2.3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ............................................................................................................................................. 22
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ..................................................................................................................................... 22
2.4
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................ 22
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................................................................... 22
2.4.2 Χρόνος και Τόπος υποβολής προσφορών .................................................................................................. 23
2.4.3
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ............................................ 24
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών .............................................................................................................................................................. 25
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .................................................................................................................. 26
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών .................................................................................................................... 26

3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....................................................................................28
3.1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................ 28
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών ......................................................................................................................... 28
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ............................................................................................................................. 28
3.2
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................... 29
3.3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................... 30
3.4
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................................................................................... 31
3.5
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 31

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................33
4.1
4.2
4.3
4.4

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .................................................................................................................................. 33
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................................................. 33
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 33
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................ 34

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................35
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ..................................................................................................... 35
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ................................................................................................................................ 35
Σελίδα 2
PV: 3151611.7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ .............................................................................................................. 39
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ .................................................................................................................................................. 41
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ................................................................................................... 54
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ..................................................................................................... 55

Σελίδα 3
PV: 3151611.7

1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής ως
«ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ» ή «Αναθέτουσα Αρχή»)

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

998092132

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 364, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

17674

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Τηλέφωνο

+30 2103380095

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

tender.electricity@snfcc.org

Αρμόδια για πληροφορίες

Φαίη Καρκαντζού

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

https://www.snfcc.org

Εισαγωγικά
Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, επιφορτισμένη με την διαχείριση και συντήρηση του
Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Ο σκοπός της Εταιρείας, βάσει του ιδρυτικού της νόμου (ν. 3785/2009 ΦΕΚ Α’ 138) ορίζεται ως κοινωφελής
και περιλαμβάνει τη μελέτη, την κατασκευή, τον εξοπλισμό, την επίβλεψη, την οργάνωση, τη φύλαξη, τη
συντήρηση και λειτουργία και την εν γένει αξιοποίηση και διαχείριση του Κέντρου Πολιτισμού, προκειμένου
να διατηρείται πάντα σε άριστη κατάσταση, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως και αποκλειστικώς στη χρήση
του.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ (www.snfcc.org/tenders). Οι σχετικές πληροφορίες
για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αξίας της σύμβασης θα παρασχεθούν από την Δικηγορική
Εταιρεία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» (Ομήρου 11, Αθήνα, 106 72) για λογαριασμό της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, με την
δημοσίευση της παρούσας Διακήρυξης, υπό την προϋπόθεση υπογραφής Συμφωνίας
Εμπιστευτικότητας, μεταξύ του ενδιαφερόμενου και της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, η οποία προσαρτάται στην
παρούσα ως Παράρτημα I. Για την υπογραφή της Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας απαιτείται η
απόδειξη της νομιμοποίησης του υπογράφοντος.
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της
ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tender.electricity@snfcc.org
Χρηματοδότηση της Σύμβασης
Η δαπάνη που αντιστοιχεί στην αξία της σύμβασης καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ για
τα έτη, κατά τα οποία η σύμβαση θα είναι σε ισχύ.
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1.2 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ,
εκτιμώμενης ετήσιας ποσότητας 7.732.374,00 kWh, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα
μονομερούς, εκ μέρους της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, παράτασης διάρκειας ενός (1) έτους» (εφεξής η «Σύμβαση»),
ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας για ένα έτος 1.922.154,42€, άνευ ΦΠΑ, με μονομερές, εκ μέρους της ΚΠΙΣΝ
ΜΑΕ, δικαίωμα παράτασης για ένα (1) έτος, ίσης αξίας με την Σύμβαση που θα υπογραφεί. Η ενεργοποίηση
του δικαιώματος παράτασης θα γίνει εγγράφως με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που θα
κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός του τελευταίου διμήνου πριν τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, κατά
την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ.
Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ είναι πελάτης Μέσης Τάσης.
Η παρούσα Σύμβαση λόγω αντικειμένου δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 09310000-5 (Ηλεκτρισμός κατά τον Κανονισμό (ΕΕ)/213/2008).
Η εκτιμώμενη ετήσια αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.922.154,42€, άνευ ΦΠΑ.
Ρητώς αναφέρεται ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική για την ΚΠΙΣΝ
ΜΑΕ και περιλαμβάνει αποκλειστικά την αξία της παρεχόμενης ενέργειας και όχι τις λοιπές, εκ του νόμου
εφαρμοζόμενες πάγιες χρεώσεις.
Ρητώς αναφέρεται ότι η παροχή ενέργειας θα πρέπει να προέρχεται και να πιστοποιείται από αποκλειστικά
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με την έκδοση πιστοποιητικού Ανάκλησης Εγγυήσεων προέλευσης από
τον Δ.ΑΠΕ.ΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, με δικαίωμα μονομερούς, εκ μερους της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ,
παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, ίσης αξίας με την Σύμβαση που θα υπογραφεί. Η ενεργοποίηση του
δικαιώματος παράτασης θα γίνει εγγράφως με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που θα
κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός του τελευταίου διμήνου πριν τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, κατά
την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

1.3 Προθεσμία παραλαβής προσφορών
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών δια σφραγισμένων φακέλων είναι η 31/01/2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

1.4 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/12/2021 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο την 31/12/2021, στην ιστοσελίδα της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, στη διεύθυνση
(URL): www.snfcc.org/tenders.

1.5 Αρχές εφαρμοζόμενες στην διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
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εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:
1.
2.

η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

3.

η παρούσα από Δεκεμβρίου 2021 Διακήρυξη και τα παραρτήματά της

4.

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, διεξάγονται ηλεκτρονικά, μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: tender.electricity@snfcc.org
Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού
χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους λαμβάνοντας υπόψη
τις πληροφορίες που παρέχονται με την παρούσα Διακήρυξη, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων
της και τυχόν διευκρινίσεων, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
αξίας της σύμβασης που θα παρασχεθούν από την Δικηγορική Εταιρεία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» (Ομήρου
11, Αθήνα) για λογαριασμό της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, με την δημοσίευση της παρούσας Διακήρυξης, υπό την
προϋπόθεση υπογραφής Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας, μεταξύ του ενδιαφερόμενου και της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ,
η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Παράρτημα I. Για την υπογραφή της Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας
απαιτείται η απόδειξη της νομιμοποίησης του υπογράφοντος.
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την
ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, ηλεκτρονικά, μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
tender.electricity@snfcc.org
Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών κατά
την διακριτική ευχέρεια της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα
με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και
στην ιστοσελίδα της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η
μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) τα στοιχεία της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
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έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στο Παράρτημα V περιλαμβάνεται υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ δύναται να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος
Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται
προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία
υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των
προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους
από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που
επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ μπορεί να απαιτήσει από τις
ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον..
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα
των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία
στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018
(Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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
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αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή
β) όταν η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν
οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος,όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, 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, πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή,
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά ιδίως τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) μέλη του προσωπικού της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, ο
οποίος ενεργεί εξ ονόματος της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και
γνωμοδοτικών οργάνων ή/και, β) τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ ή/και
γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ
πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α' και β', τα οποία:
αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του
σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης
ή/και ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της. Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων συντρέχει ιδίως
όταν τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό
συμφέρον, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία
τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό
γεγονός.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν αποδειχθεί ότι ο οικονομικός φορέας αποτελεί εξωχώρια εταιρεία από μη
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συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα κατά την έννοια των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 65 του
ν. 4172/2013 ή από εξωχώρια εταιρεία από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά
ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με
εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν: αα) κράτος - μέλος της Ένωσης, ή ββ) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή γγ) τρίτη χώρα που έχει υπογράφει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις
Διεθνείς Συμβάσεις (ΣΔΣ), στον βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε
τρίτη/ες χώρες που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αα), ββ) και γγ) και έχει συνάψει και εφαρμόζει διμερή ή
πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. Οι εξωχώριες εταιρείες από μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό
τομέα απαγορεύεται επίσης να συμμετέχουν επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια
στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς ή σε οποιοδήποτε μέτοχο/εταίρο αυτών μέχρι φυσικού
προσώπου.
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει
ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς
και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση
με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική (εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική) δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
της παρούσας σύμβασης, ήτοι την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιπλέον οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς:
α) Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΜΑΕ) σε ισχύ.
β) Αποδεικτικό Εγγραφής τους στο μητρώο Συναλλαγών του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΛΑΓΗΕ ΜΑΕ).
γ) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης – Λίστα Εγεγραμμένων Προμηθευτών του
Δ.ΑΠΕ.ΕΕΠ. ΜΑΕ (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ.Δ6/Φ1/οικ. 8786/6-5-2010 ΦΕΚ Β’ 646/14-52010).
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ή για τους αλλοδαπούς πολίτες τις αντίστοιχες ειδικές εγκρίσεις που χρειάζεται να έχουν οι συμμετέχοντες
για να μπορούν να παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής τους.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της με βάση
τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας (2018, 2019, 2020), ίσο ή μεγαλύτερο με το 200% του συνολικού
προϋπολογισμού της προμήθειας.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιων συμβάσεων, με την υλοποίηση
μιας (1) τουλάχιστον παρόμοιας σύμβασης ήτοι προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσιο ή ιδιωτικό
φορέα, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, την τελευταία τριετία (από 01.01.2019 έως την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού) και αξίας τουλάχιστον ίσης με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει:
α) να εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.
β) να εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 14001 ή ισοδύναμο.
Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από
ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός
φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει
ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
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τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός
φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της
ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο
φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης, η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ,
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια υπεύθυνης δήλωσης.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση.
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και
μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν
να ενημερώσουν αμελλητί την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ.
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το
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επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με
τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές.
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από
κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να
επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η
συνδρομή περιστάσεων, όπως η τυχόν πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού
από δημόσιες συμβάσεις (παραγράφου 10 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) ή η εφαρμογή της διάταξης
της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της
παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (βλ.
παράγραφο 2.2.3.2 της παρούσας Διακήρυξης) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ μπορεί να ζητεί από προσφέροντες,
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
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ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5.
και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. (φορολογική ενημερότητα), που είναι εν ισχύ
κατά το χρόνο υποβολής τους ενώ θα πρέπει να καλύπτουν και το χρόνο υποβολής της προσφοράς.
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ (ασφαλιστική ενημερότητα)
που είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους ενώ θα πρέπει να καλύπτουν και το χρόνο υποβολής της
προσφοράς.
Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως (προ της υποβολής
προσφοράς τους) τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά (φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας), ώστε
να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους και προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι, μαζί με τα αντίστοιχα που θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της υποβολής
τους.
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Απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα
αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) 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.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) 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.
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.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχέςεταιρικά μερίδια είναι ονομαστικές/-ά, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του.
ββ) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων του οικονομικού φορέα και τον αριθμό των μετοχών
κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας,
το μέγιστο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
γγ) Παρουσίαση (σε μορφή “εταιρικού δένδρου”) της μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης του οικονομικού
φορέα και όλων των απώτερων μετόχων αυτού μέχρι εντοπισμού σε ποσοστό τουλάχιστον 95% είτε α) των
απώτατων φυσικών προσώπων μετόχων/εταίρων είτε β) εταιρείας εισηγμένης σε χρηματιστήριο κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) είτε
γ) εταιρείας τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή
εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση
ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις
εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες
αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. Η παρουσίαση
αυτή συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία προκύπτει ότι τα στοιχεία της παρουσίασης είναι
κατά την ημέρα υποβολή της προσφοράς αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση αδυναμίας καταγραφής του
συνόλου ή ποσοστού των απώτερων μετόχων των μετόχων του οικονομικού φορέα, ο οικονομικός φορέας
εξηγεί με δήλωση του προς το ΚΠΙΣΝ τους λόγους για τους οποίους είναι αδύνατη η όποια τυχόν καταγραφή
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των απώτερων μετόχων και το ΚΠΙΣΝ επιφυλάσσεται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να εξετάσει
τους σχετικούς ισχυρισμούς. Για τις υπό β) και γ) περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου γγ)
προσκομίζονται επί πλέον και τα υπό εε) δικαιολογητικά.
δδ) Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του προσωρινού αναδόχου ότι στην μετοχική σύνθεση της
εταιρείας και των απώτερων μετόχων αυτής δεν συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από μη συνεργάσιμα κράτη
στον φορολογικό τομέα κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013.
εε) Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης των υπό ββ’, γγ΄και δδ’ δικαιολογητικών α) οι οικονομικοί
φορείς-προσωρινοί ανάδοχοι που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες και β) οι
οικονομικοί φορείς- εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες
επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund
managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την
προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα
πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς
ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. Στις
περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα εξής:

- Σε περίπτωση εισηγμένης εταιρείας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το οικείο Χρηματιστήριο ή
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα συνοδεύομενη από οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο δύναται
να προκύπτει η εισαγωγή των μετοχών της σε χρημαστηριακή αγορά, κατά τα παραπάνω οριζόμενα.

- Σε περίπτωση εταιρειών, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες
επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund
managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την
προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα
πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς
ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.,
προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση με αναφορά στις ως άνω εταιρείες και τα ποσοστά των
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν και οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ως άνω εποπτεία.
Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ κατά απόλυτη διακριτική της ευχέρεια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση
οποιουδήποτε άλλο δικαιολογητικού, ακόμη και για τους μετόχους των μετόχων των οικονομικών φορέων,
προκειμένου να διαπιστώσει εάν συντρέχει ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά της παραγράφου στ συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 της
παρούσας.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν σε ισχύ α) Άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.ΜΑΕ) ή την αντίστοιχη Άδεια που απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του
κράτους εγκατάστασής τους σε περίπτωση αλλοδαπού οικονομικού φορέα, β) Αποδεικτικό Εγγραφής τους
στο μητρώο Συναλλαγών του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΜΑΕ), όπως ισχύει,
καθώς και γ) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης – Λίστα Εγεγραμμένων
Προμηθευτών του Δ.ΑΠΕ.ΕΕΠ. ΜΑΕ (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ.Δ6/Φ1/οικ. 8786/6-52010 ΦΕΚ Β’ 646/14-5-2010). Σημειώνεται δε ότι ο προσφέρων δεσμεύεται με την προσφορά του ότι θα
παρέχει ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη κατ’ αποκλειστικότητα (100%) από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Προς τούτο, υποχρεούται να προσκομίζει
επικαιροποιημένη την υπό γ’ βεβαίωση από τον Δ.ΑΠΕ.ΕΕΠ ΜΑΕ σε περίπτωση τυχόν λήξης της, προ της
λήξης ισχύος της σύμβασης.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώουτου κράτους προέλευσής
τους, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του
Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με
τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Δημοσιευμένους Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τα έτη 2018, 2019 και 2020. Εάν ο
οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο όπως ενδεικτικά έντυπο Ε3 ή/και φορολογική δήλωση των αντίστοιχων ετών. Η
καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς εναπόκειται στην κρίση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ. Εάν η επιχείρηση
του οικονομικού φορέα λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις ή ή τα κατάλληλα έγγραφα για όσο χρόνο λειτουργεί.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020),
με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, από τον
οποίο προκύπτει ότι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση μιας (1) τουλάχιστον παρόμοιας
σύμβασης την περίοδο αυτή, ήτοι προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και αξίας τουλάχιστον ίσης με την
εκτιμώμενη αξία του άρθρου 2.3 της παρούσας σύμβασης, καθώς και σχετική βεβαίωση εκτέλεσης του
έργου. Σε περίπτωση που τέτοια βεβαίωση δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του οικονομικού φορέα, στο οποίο θα βεβαιώνει την επιτυχή εκτέλεση του έργου, με αναφορά των
ανωτέρω στοιχείων.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι
πιστοποιητικά:
Πιστοποιητικά Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας α) κατά EN ISO 9001:2015 και β) κατά EN ISO 14001 ή
ισοδύναμα. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης,
διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΜΑΕ (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation - EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
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ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων
διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για την διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφασηπρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται
επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα,
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον
τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του
οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα
διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο
διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των
εργασιών.
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

•

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της
Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr).

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της ΚΠΙΣΝ
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ΜΑΕ, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου tender.electricity@snfcc.org.
2.4.2 Χρόνος και Τόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι Προσφορές υποβάλλονται δια σφραγισμένων φακέλων από τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία
της Δικηγορικής Εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» (Ομήρου 11, Αθήνα), για λογαριασμό της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, είτε
από τους Διαγωνιζόμενους αυτοπροσώπως, είτε με συστημένο ταχυδρομείο ή με συστημένο courier, μέχρι
την 31/01/2022, ώρα 17:00, τοπική ώρα Ελλάδος. Η Δικηγορική Εταιρεία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» θα δέχεται
Προσφορές για λογαριασμό της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ που θα υποβάλλονται εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως
Παρασκευή) μόνον μεταξύ των ωρών 10:00-17:00, τοπική ώρα Ελλάδος.
Σε περίπτωση που υποβληθούν Προσφορές μέσω ταχυδρομείου ή κούριερ, ως ημερομηνία και ώρα
υποβολής νοείται η ημερομηνία και ώρα κατά την οποία ο φάκελος εισέρχεται στα γραφεία της Δικηγορικής
Εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» και παραλαμβάνεται από αυτήν για λογαριασμό της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, μετά την
υπογραφή σχετικής απόδειξης παράδοσης-παραλαβής.
2.4.2.2. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, προσφορές που υποβάλλονται δεν
θα γίνονται δεκτές.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τα ακόλουθα:
(α) έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά»,
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με την παρούσα.
(β) έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
Εάν ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους σε ένα (1) πρωτότυπο και
να περιλαμβάνεται USB STICK με ένα (1) αντίγραφο όλων των απαιτούμενων εγγράφων. Σε περίπτωση
τυχόν απόκλισης μεταξύ του πρωτότυπου και του αντιγράφου, θα λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά ο
πρωτότυπος σφραγισμένος φάκελος.
«Πρωτότυπο» στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης σημαίνει οποιοδήποτε είτε πρωτότυπο είτε ακριβές
αντίγραφο πρωτοτύπου εγγράφου, επικυρωμένο είτε από αρμόδια αρχή είτε από δικηγόρο, είτε από
συμβολαιογράφο. Σημειώνεται ότι η επίκυρωση ψηφιακώς εκδοθέντος εγγράφου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 32256 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 4651/08.10.2021) γίνεται δεκτή.
Στον σφραγισμένο φάκελο πρέπει να καταγράφονται τα εξής:
• Η διεύθυνση της Δικηγορικής Εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» (βλ. κατωτέρω όρο 2.4.2.6 της
Διακήρυξης)
• Οι λέξεις: Διαγωνισμός της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ για την «Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τις εγκαταστάσεις
της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ»
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• Οι λέξεις: Διαγωνιζόμενος: επωνυμία,διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
Διαγωνιζόμενου
• Εντός των σφραγισμένων υποφακέλων πρέπει να αναγραφούν οι ενδείξεις ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατά περίπτωση και τα στοιχεία του
διαγωνιζομένου κατά τα ανωτέρω.
2.4.2.5. Οι Προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις από κάθε άποψη και να συμμορφώνονται με όλους τους
όρους της Διακήρυξης και τον νόμο. Πρέπει να ορίζονται ρητά και με σαφήνεια τα στοιχεία επικοινωνίας
του Διαγωνιζομένου και ιδίως η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), στην οποία θα γνωστοποιούνται στον
Διαγωνιζόμενο όλες οι ανακοινώσεις και πράξεις της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ σχετικά με τον Διαγωνισμό, προς γνώση
του Διαγωνιζομένου και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την συμμετοχή του ο Διαγωνιζόμενος πλήρως και
ανεπιφύλακτα αποδέχεται τον τρόπο αυτό επικοινωνίας από την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε πρωτότυπη, έντυπη μορφή, η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ δύναται να ζητήσει την συμπλήρωση και
υποβολή τους.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της
ιθαγένειάς του.
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
2.4.2.6 Τόπος υποβολής προσφορών
Οι Προσφορές και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση των
γραφείων της δικηγορικής εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» για λογαριασμό της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ:
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΗΡΟΥ 11
106 72-Αθήνα,
ΕΛΛΑΔΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+30) 210-3380095
Υπόψιν: Κας Φαίης Καρκαντζού
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στην διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) και τυχόν συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει
τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ και β) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα της επόμενης
παραγράφου.
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα ΙΙΙ αυτής.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση, υπογράφονται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντα οικονομικού
φορέα.
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, απαιτείται α) η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
οικονομικού φορέα με την οποία αποδεικνύεται ο υπογράφων το ΕΕΕΣ τυγχάνει ο νόμιμος εκπρόσωπος
αυτού (ενδεικτικά απόφαση Δ.Σ. σε περίπτωση ΜΑΕ με την οποία χορηγείται η εξουσίας εκπροσώπησης για
την συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμού ή ειδική απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται ένα ή
περισσότερα πρόσωπα για την συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία), καθώς β) η προσκόμιση
πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης, εκδοθέν κατά τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες προ
της υποβολής της προσφοράς. Άπαντα τα ανωτέρω, αποτελούν δικαιολογητικά συμμετοχής και πρέπει να
κατατεθούν μαζί με το Ε.Ε.Ε.Σ.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. Ειδικότερα θα πρέπει να
περιλαμβάνει:
Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020),
με αναφορά του τίτλου του έργου, του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού
παραλήπτη, από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση μιας (1)
τουλάχιστον παρόμοιας σύμβασης την περίοδο αυτή, ήτοι προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και αξίας
τουλάχιστον ίσης με την εκτιμώμενη ετήσια αξία του άρθρου 1.2 της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της
πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η Οικονομική Προσφορά δίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
ΤΙΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (Τ.Ε.Α.) + ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, όπου ως Τ.Ε.Α. ορίζεται ο
μηνιαίος μέσος όρος της Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, όπως δημοσιεύεται κάθε φορά
από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (https://www.enexgroup.gr/el/markets-reports).
Ρητώς ορίζεται ότι η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνεται επί του «Επιπλέον Κόστους
Προμήθειας», που θα προσφέρει έκαστος οικονομικός φορέας, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται οι
ισχύουσες ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι, δημοτικά τέλη.
Ειδικότερα, για τις παροχές Μέσης Τάσης, το επιπλέον κόστος προμήθειας (€/MWh) αντανακλά το
άθροισμα των πρόσθετων κέντρων κόστους που βαρύνουν τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά
την δραστηριότητα τους στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα πρόσθετα κέντρα κόστους ενδεικτικά αλλά
όχι περιοριστικά είναι σήμερα τα ακόλουθα: Λογαριασμοί Προσαυξήσεων 1, 2, 3, οι απώλειες του δικτύου,
το προφίλ του πελάτη, ρευματοκλοπές (για τις παροχές χαμηλής τάσης) κ.α.
Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει το αντίστοιχο έντυπο του Παραρτήματος IV «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή, το οποίο πρέπει να το υπογράψει
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1 του παρόντος.
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Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι διατυπωμένη με σαφήνεια και να μην περιέχει όρους ή αιρέσεις,
κατά παράβαση των παρόντων όρων του Διαγωνισμού.
Σημειώνεται ότι ο εκτιμώμενος ετήσιος προϋπολογισμός της σύμβασης, καθώς και η αναφερόμενη από
την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ ετήσια ποσότητα κατανάλωσης ενέργειας παρατίθενται ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν
την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, ενδέχεται δε να μεταβληθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ χωρίς ουδεμία
συνέπεια εις βάρος της. Οι ως άνω τιμές αφορούν αποκλειστικά στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και
όχι τις ισχύουσες ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Σημειώνεται ότι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τα τέλη
καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως προμηθευτή.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα και β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη
κανονική.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, πριν
από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Σε περίπτωση αιτήματος της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν
και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε
κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με παρ. 3.1.2.1 της παρούσας
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας.
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας και στην περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
στ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος
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που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με
τα αγαθά,
ζ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας,
θ) εάν από τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου της παρ. 3.2 της Διακήρυξης, δεν αποδεικνύεται
η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4.
επ., περί κριτηρίων επιλογής,
ι) εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η Επιτροπή Διαγωνισμού της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ για την αποσφράγιση των προσφορών, ήτοι η επιτροπή
διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης (εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου
«Οικονομική Προσφορά», την 01/02/2022 και ώρα 12:00, στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας
«ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» (Ομήρου 11, Τ.Κ. 10672).
Τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού και της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εν λόγω
προθεσμία δύναται να παρατείνεται, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, κατόπιν
αιτιολογημένου αιτήματος του οικονομικού φορέα. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται
αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά
σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε
σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄
αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα
αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία
στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη
του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, να εξηγήσουν την τιμή ή το
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά
τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά
απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ σχετικά με τις ασυνήθιστα
χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων
ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση.
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια, το αποφαινόμενο όργανο της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά και εκδίδει σχετική
απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ προσκαλεί εγγράφως, μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«Προσωρινός Ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των
πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της
παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία
του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, καθώς σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με
μορφότυπο PDF ενσωματωμένα σε usb stick, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.4
της παρούσας.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει
τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, προς την ΚΠΙΣΝ
ΜΑΕ, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ παρατείνει την
προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής
προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση
ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά
τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ για μεταβολές στις προϋποθέσεις,
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι
πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι
την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ η
εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της ΚΠΙΣΝ
ΜΑΕ για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των
πρακτικών περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής
προσφοράς.
Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ κοινοποιεί, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όλους τους οικονομικούς φορείς
που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά, την απόφαση
κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης
σύμβασης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών. Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με
ενέργειες της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση ενώπιον της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ,
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης ενώπιον της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
και
γ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση,
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολέςΗ
υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν
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οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται
συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,
η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως
δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,
ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Ενστάσεις
Κάθε Διαγωνιζόμενος που έχει ή είχε συμφέρον στην ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης και έχει
υποστεί ή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ κατά
παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού δικαίου έχει το δικαίωμα να προσφύγει
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, ενώπιον της τελευταίας, προσδιορίζοντας τις
νομικές και πραγματικές ενστάσεις του και δικαιολογώντας το αίτημά του εντός δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από την κοινοποίηση ή τη γνώση της σχετικής πράξης ή της παράλειψης.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης,
για τους εξής λόγους μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας διακήρυξης ή
β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι
που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση
αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η
επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) για άλλους επιτακτικούς λόγους
δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του
συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα V της Διακήρυξης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ στην περίπτωση παραβίασης, από τον
ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

4.2 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.2.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.2.2 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών
ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και
μελών του προσωπικού της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης
της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ περί την
εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.3 Υπεργολαβία
4.3.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων από τους
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
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4.3.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της
σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ κατά
την ως άνω διαδικασία.
4.3.3. Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της διάταξης 1.5. περ. α’ ,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του
ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του.

4.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.4.1. Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
δ) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή
εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα
βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

…/…/2021

Η εταιρεία ειδικού σκοπού υπό την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΜΑΕ», με έδρα
στην Λεωφόρο Συγγρού αριθ. 364, ΤΚ 17674, Καλλιθέα Αττικής νομίμως εκπροσωπούμενη από την κα. Έλλη
Ανδριοπούλου (εφεξής «ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ»)

Και
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................................................. (εφεξής ο «Λήπτης»)

Από κοινού τα «Μέρη», έκαστο δε ατομικώς το «Μέρος»

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Εκτός αν άλλως προβλέπεται ρητώς στο παρόν συμφωνητικό, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες
έννοιες:
«Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων» σημαίνει τον Ν. 4624/2019 περί Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα όπως ισχύει, την Κατευθυντήρια Οδηγία περί Προστασίας Δεδομένων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (95/46/ΕΚ), τις Κατευθυντήριες Οδηγίες περί Προστασίας Δεδομένων Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2002/58/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ), τους Κανονισμούς Απορρήτου και
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΚ) του 2003 (SI 2426/2003)
και το σύνολο των ισχυόντων Νόμων και κανονισμών καθώς τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ
«για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ» που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την εμπιστευτικότητα.
«Προσωπικά Δεδομένα» θα έχει το νόημα που αποδίδεται από τον Ν.4624/2019 όπως ισχύει, καθώς και
τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» έχει τη σημασία που αποδίδεται από τον Ν. 4624/2019 περί Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ «για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».
«Υποκείμενο Δεδομένων» έχει τη σημασία που αποδίδεται από τον Ν. 4624/2019 περί Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ «για την
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προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».
1. Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ σκοπεύει να αποκαλύψει πληροφορίες (οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες) κατά τη διακριτική
του ευχέρεια στον Λήπτη προκειμένου να αξιολογήσει την πρόταση του όσον αφορά στη σύναψη σύμβασης
για την «Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 7.732.374,00 kWh, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης
ενός (1) έτους» (ο Σκοπός) και επιθυμεί να διασφαλίσει ότι ο Λήπτης θα διατηρήσει το απόρρητο των
Εμπιστευτικών Πληροφοριών της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ. Ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» νοούνται και συλλογικά
περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί από την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, και αφορούν στη
λειτουργία και οργάνωση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ και ανήκουν στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, και οι οποίες δεν είναι δημόσια
προσβάσιμες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, όλως ενδεικτικώς οι εξής:
(A) οικονομικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες, επιχειρηματικά σχέδια, προβλέψεις ή στρατηγικές,
επιχειρηματικές πρακτικές και σχέσεις, εταιρικές πολιτικές, πρακτικές ή διαδικασίες, συστήματα, μέθοδοι
λειτουργίας ή σχέδια μάρκετινγκ-εμπορίας, τιμολόγια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας,
(B) έρευνα, ανάπτυξη ή άλλες δραστηριότητες έρευνας,
(Γ) κανονιστικές πρακτικές, διαδικασίες ή πολιτικές,
(Δ) πληροφορίες των εργαζομένων,
(E) εταιρικές, στρατηγικές, εμπορικές, αδειοδοτικές ή άλλες συμφωνίες ή άλλες τεχνικές πληροφορίες ή
δεδομένα,
(ΣΤ) τεχνογνωσία, εμπορικά μυστικά ή άλλες αποκλειστικές πληροφορίες,
(Ζ) οποιεσδήποτε πληροφορίες που θα θεωρούνταν εμπιστευτικές από ένα μέσο συνετό πρόσωπο
που σχετίζεται με επιχειρήσεις σχετικά με:
(i)
του ΚΠΙΣΝ,

οποιαδήποτε επιχείρηση, υποθέσεις, πελάτες, πελάτες, προμηθευτές, σχέδια, ή προθέσεις

(ii)
οποιεσδήποτε λειτουργίες, διαδικασίες, πληροφορίες για προϊόντα, τεχνογνωσία, σχέδια,
εμπορικά μυστικά ή λογισμικό της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, και
(Η) τις επικοινωνίες και διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα σχετικά με το Σκοπό,
(Θ) τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο μέτρο που προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο,
οι οποίες γνωστοποιούνται στον Λήπτη είτε προφορικά είτε σε έγγραφη μορφή, με επίδειξη ή με
άλλο τρόπο και σε οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, των εγγράφων, των
σχεδίων, των ταινιών, των μέσων με δυνατότητα ανάγνωσης από υπολογιστή, των μαγνητικών ταινιών, των
εγχειριδίων, των προδιαγραφών, των διαγραμμάτων ροής, των καταχωρίσεων προγραμμάτων και των
εκτυπώσεων αρχείων δεδομένων). Οποιεσδήποτε πληροφορίες προκύπτουν από ή απορρέουν από
οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία και περιέχονται σε οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων
τυχόν υλικών που παράγονται από ή για λογαριασμό του Λήπτη) θεωρούνται επίσης ως Εμπιστευτικές
Πληροφορίες της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ.
2. Ο Λήπτης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό εκτός
του Σκοπού, χωρίς προηγουμένως να λάβει γραπτή συμφωνία της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ .
3. Ο Λήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί εμπιστευτικές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, να
διατηρεί κρυφές-ασφαλείς τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και να μην δημοσιεύει, καθιστά διαθέσιμες ή με
άλλο τρόπο επικοινωνεί ή αποκαλύπτει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε μέρος των Εμπιστευτικών
Πληροφοριών ή την ύπαρξη ή τη φύση τους σε τρίτους [εκτός από τους υπαλλήλους του και τους
επαγγελματίες συμβούλους] οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν το ίδιο για το Σκοπό, καθώς και ότι οφείλουν
καθήκον εμπιστοσύνης στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ και οι οποίοι δεσμεύονται από υποχρεώσεις ισοδύναμες με εκείνες
της παραπάνω ρήτρας 2 και αυτής της ρήτρας 3.
4. Οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω ισχύουν για όλες τις πληροφορίες
που γνωστοποιεί η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ στον Λήπτη, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη μορφή με την οποία
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αποκαλύπτονται ή καταγράφονται, αλλά δεν ισχύουν για: α) οποιαδήποτε πληροφορία είναι σε δημόσια
χρήση (δηλ. εκτός από την παραβίαση της παρούσας συμφωνίας) ή β) οποιαδήποτε πληροφορία η οποία
είναι ήδη γνωστή στον Λήπτη και η οποία δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας προτού
γνωστοποιηθεί στον Λήπτη από την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ.
5. Η σύναψη ή/και η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας δεν συνεπάγεται, σε καμία περίπτωση, ούτε
υπονοεί με κανέναν τρόπο τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
6. Τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι η παροχή Εμπιστευτικών Πληροφοριών της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ και
οποιεσδήποτε συζητήσεις που διεξάγονται σε σχέση με τον Σκοπό δεν θα ερμηνεύονται έμμεσα ή άλλως ότι
αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε δέσμευση εκάστου των Μερών να συνάψει οποιαδήποτε περαιτέρω
συμφωνία ή να υποχρεώσει οποιοδήποτε Μέρος για ενέργεια, συνέχιση ή παράλειψη ενέργειας σχετικά με
τις Eμπιστευτικές Πληροφορίες, τον Σκοπό ή άλλως.
8. Ο Λήπτης, σε οποιαδήποτε περίπτωση καταστεί τρίτο μέρος ως προς τη Διαγωνιστική Διαδικασία
(ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, σε περίπτωση που αποκλειστεί, απορριφθεί η προσφορά του κ.λπ.) και,
σε κάθε περίπτωση, κατόπιν αιτήματος της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ , θα επιστρέψει όλα τα υλικά, τα αντίγραφα και τα
αρχεία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, θα καταστρέψει ή θα διαγράψει οποιαδήποτε
Εμπιστευτική Πληροφορία κατέχει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Εμπιστευτικών Πληροφοριών που
περιέχονται σε οποιοδήποτε υλικό και έγγραφο που εκπονήθηκαν από τον Λήπτη ή καταγράφονται σε
οποιαδήποτε συσκευή μνήμης και δεν θα διατηρεί αντίγραφα ή αρχεία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών.
Μια σχετική υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει τα ανωτέρω και επιβεβαιώνει ότι δεν έχουν διατηρηθεί
Εμπιστευτικές Πληροφορίες, οφείλει να παρασχεθεί από τον Λήπτη.
9. Στο μέτρο που ο Λήπτης λαμβάνει Εμπιστευτικές Πληροφορίες από το Μέρος που κοινοποιεί τις
Εμπιστευτικές Πληροφορίες οι οποίες περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα του Μέρους που κοινοποιεί, τότε ο
Λήπτης:
(A)
θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο ως Εκτελών την Επεξεργασία που ενεργεί εκ
μέρους του Μέρους που κοινοποιεί, το οποίο θα παραμείνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών
Δεδομένων,
(B)
θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για τους σκοπούς του Σκοπού και του παρόντος
Συμφωνητικού και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν Συμφωνητικό ή λαμβάνονται
κατά καιρούς από το Μέρος που κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,
(Γ)
δεν θα τροποποιεί, συμπληρώνει ή αλλοιώνει το περιεχόμενο των Προσωπικών Δεδομένων και δεν
θα αποκαλύπτει ή επιτρέπει την αποκάλυψή τους σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση του Μέρους που κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,
(Δ)
καθ' οιονδήποτε χρόνο θα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία
των Προσωπικών Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή μη σύννομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια,
καταστροφή, ζημία, τροποποίηση ή αποκάλυψη,
(E)
θα ενημερώνει το Μέρος που κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών, εάν ο Λήπτης λάβει:
(i)
αίτημα από ένα Υποκείμενο των Δεδομένων σχετικά με αντίρρηση στην πρόσβαση ή ενημέρωση για
την πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα του εν λόγω Υποκειμένου, ή
(ii)
παράπονο ή αίτημα που σχετίζεται με τις υποχρεώσεις του Μέρους που κοινοποιεί τις
Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων ή
(iii)
κάθε άλλη επικοινωνία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την επεξεργασία Προσωπικών
Δεδομένων σε σχέση με το παρόν Συμφωνητικό,
(Ζ)
θα παράσχει στο Μέρος που κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες κάθε συνεργασία και
υποστήριξη αναφορικά με οιοδήποτε παράπονο ή αίτημα αναφορικά με Προσωπικά Δεδομένα
συμπεριλαμβανομένης της:

Σελίδα 37
PV: 3151611.7

(i)
παροχής στο Μέρος που κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες όλων των στοιχείων του
παραπόνου ή αιτήματος,
(ii)
της συμμόρφωσης με το αίτημα πρόσβασης στα δεδομένα εντός των σχετικών περιθωρίων που
ορίζονται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων αλλά αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του Μέρους
που κοινοποιεί,
(iii)
της παροχής στο Μέρος που κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες κάθε Προσωπικού
Δεδομένου στην κατοχή του αναφορικά με ένα Υποκείμενο Δεδομένων που υποβάλλει παράπονο ή αίτημα,
εντός των χρονικών πλαισίων που απαιτούνται από το Μέρος που κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές
Πληροφορίες και
(iv)
της παροχής στο Μέρος που κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες κάθε πληροφορίας που
ζητείται από αυτό.
10. Ούτε η παρούσα Συμφωνία ούτε η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας παραχωρεί στον Λήπτη
οποιαδήποτε άδεια, όφελος ή δικαίωμα σχετικά με οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή
οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή διαδικασία που απορρέει από αυτές ή σε οιαδήποτε εφεύρεση, ανακάλυψη ή
βελτίωση που σχετίζεται ή απορρέει από τις εν λόγω Εμπιστευτικές Πληροφορίες της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ .
11. Καταπολέμηση Διαφθοράς. Ο Λήπτης θα διασφαλίσει ότι ούτε ο ίδιος, ούτε κάποια από τις Θυγατρικές,
τα στελέχη, υπάλληλοι, διευθυντές, σύμβουλοι, πράκτορες, αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι ή υπεργολάβοι δεν
θα προβούν σε οιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να καταστήσει την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ υπαίτιο σύμφωνα με
τη Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων ή κάθε Ισχύοντα Νόμο και Κανονισμό για την αποτροπή απάτης,
διαφθοράς, παράνομα οικονομικά οφέλη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ή/και
τρομοκρατία.
12. Οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν θα παραμείνουν σε ισχύ εις το διηνεκές, εκτός αν άλλως
ρητώς ορίζεται.
13. Η παρούσα Συμφωνία διέπεται και πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσης νόμων. Τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν αποκλειστική
δικαιοδοσία για οποιασδήποτε διαφορά που προέκυψε ή ενδέχεται να προκύψει από ή σε σχέση με την
παρούσα Συμφωνία.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, η παρούσα Σύμβαση καταρτίστηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη μέσω των
δεόντως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα
σύμβαση:

Για την

Για τ…….

ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ

___________________________

__________________________

Υπογραφή:

Υπογραφή:

Όνομα:

Όνομα:

Ιδιότητα:

Ιδιότητα:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Προμήθειας
Η παρούσα αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργεια για τις ανάγκες της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ για ένα (1) έτος με
μονομερές δικαίωμα της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ περί παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, ίσης αξίας με την Σύμβαση.
Η ενεργοποίηση του δικαιώματος παράτασης θα γίνει εγγράφως με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής που θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός του τελευταίου διμήνου πριν τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ.
Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε
συνδυασμό προς τους λοιπούς όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να υλοποιηθεί η προμήθεια και
οι οποίοι θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα συνταχθεί από την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ και θα
συναφθεί μεταξύ της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ και του αναδόχου.
Άρθρο 2ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος:
Θα τηρεί τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ΚΔΣ)
και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ΚΣΗΕ), καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας
σύμβασης.
Δεσμεύεται ότι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται αποκλειστικά (100%) από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα υποβάλει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις
στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ όποτε αυτές του ζητούνται.
Θα υπέχει ευθύνη αποζημιώσεως της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ για τυχόν ζημίες της από διακοπές της παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλειά του αλλά δεν θα μπορεί να υπέχει ευθύνη
αποζημιώσεως για διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που οφείλονται σε αίτια πέραν του δικού
του ελέγχου, σε τυχηρά γεγονότα, σε πτώσεις της τάσεως, σε διακοπές του Συστήματος ή/και του Δικτύου,
συμπεριλαμβανομένου του Δικτύου ΜΔΝ, συμπεριλαμβανομένων των περικοπών, των δυσλειτουργιών ή
των περιορισμών για εκτέλεση εργασιών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή ορίζεται
κατωτέρω ή σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, ως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
Θα παράσχει στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, σε περίπτωση λύσεως της παρούσης, πληροφορίες σχετικά με τον
Υποσταθμό του ή/και τους Μετρητές του όπως και κάθε άλλη μη Εμπιστευτική Πληροφορία, που αφορά
στην παρούσα Συμφωνία και απαιτείται για την επιλογή άλλου προμηθευτή. Οι πληροφορίες αυτές θα
παρέχονται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήματος της
ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ στον Προμηθευτή (ενδεικτικά: στοιχεία μετρήσεων και καταναλώσεων, όπως ελήφθησαν από
τον ΑΔΜΗΕ ΜΑΕ κλπ.).
Άρθρο 3ο: Τιμολόγηση – Όροι πληρωμής
3.1. Ο Ανάδοχος εκδίδει και αποστέλλει μηνιαίως στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ τους Λογαριασμούς για την προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας της/των Εγκατάστασής/-εών του, βάσει είτε εκτιμώμενης είτε καταμετρούμενης
κατανάλωσης («Έναντι» και «Εκκαθαριστικοί»). Ο Λογαριασμός αποστέλλεται είτε σε φυσική μορφή μέσω
ταχυδρομείου είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που αναγράφεται στην Σύμβαση. Ρητώς συμφωνείται ότι οι Λογαριασμοί που εκδίδονται και αποστέλλονται
από τον Ανάδοχο στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, αποτελούν πλήρη απόδειξη για την ύπαρξη, την έκταση, την αξία και την
χρέωση των παροχών και αξιώσεων που ενσωματώνουν.
3.2. Ο Ανάδοχος θα αποστέλλει περιοδικά μαζί με το Λογαριασμό στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, στοιχεία μετρήσεων τα
οποία έχουν αποσταλεί από το Διαχειριστή του Συστήματος στον Προμηθευτή και αφορούν το εκάστοτε
χρονικό διάστημα, καθώς και τις διακριτές χρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο για το ημερολογιακό
διάστημα που αναγράφεται στο Λογαριασμό.
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Άρθρο 4ο: Ποιότητα Εξυπηρέτησης
4.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να ενεργεί κατά τα συναλλακτικά ήθη για τη βελτίωση της ποιότητας
εξυπηρέτησης της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ Η Ποιότητα Εξυπηρέτησης περιλαμβάνει την ποιότητα υπηρεσιών (επίπεδο
εξυπηρέτησης ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ).
4.2. Η ποιότητα υπηρεσιών του Αναδόχου αφορά σε υπηρεσίες πριν από τη σύνδεση των εγκαταστάσεων
(λ.χ. άμεση ανταπόκριση σε αίτηση προμήθειας, ακριβής υπολογισμός χρεώσεων προμήθειας, ακριβόχρονη
εκτέλεση εργασιών προμήθειας) εάν απαιτούνται τέτοιες καθώς και σε υπηρεσίες μετά τη σύνδεση των
εγκαταστάσεων (λ.χ. εκτίμηση της καταναλώσεως, αποτελεσματική εξυπηρέτηση μέσω υπηρεσίας
τηλεφωνικής εξυπηρετήσεως πελατών, παροχή ενημέρωσης ως προς τους μετρητές, τις χρεώσεις, τις
καταβολές κ.ο.κ., προγραμματισμός και πραγματοποίηση συναντήσεων κατόπιν σχετικού αιτήματος,
απάντηση σε γραπτές οχλήσεις / επιστολές της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, ενέργειες σχετικά με την αποκατάσταση
συνδέσεως μετά από διακοπή λόγω της μη εξόφλησης, τεκμηρίωση χρεώσεων, αναγγελία διακοπής της
παροχής κ.ο.κ.).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
ΕΕΕΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Μέρος 1: Πληροφορίες σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία και την ΚΠΙΣΝ
ΜΑΕ

Αριθμός της προκήρυξης, ημερομηνία, σελίδα,
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι θα ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι η
προαναφερόμενη ηλεκτρονική ΕΕΕΣ-υπηρεσία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και συμπλήρωση του
ΕΕΕΣ. Εάν δεν ισχύει, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται από τον Διαγωνιζόμενο.
Ταυτότητα του διαγωνιζομένου1

Απάντηση:
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Όνομα:
Ποιο διαγωνισμό αφορά;

Απάντηση:

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή του
διαγωνισμού2

Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ διεξάγει Ανοιχτό Διαγωνισμό,
για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για
τις εγκαταστάσεις της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ,
εκτιμώμενης
ενδεικτικής
ποσότητας
7.732.374,00
kWh
και
εκτιμώμενης
ενδεικτικής ετήσιας αξίας 1.922.154,42€ άνευ
ΦΠΑ, για τη χρονική διάρκεια ενός (1) έτους με
δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον
έτους με υποχρέωση παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας
αποκλειστικά
(100%)
από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) καθ’ όλη
την διάρκεια της σύμβασης. Η ενεργοποίηση
του δικαιώματος παράτασης θα γίνει
εγγράφως με μονομερή απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής που θα κοινοποιηθεί στον
Ανάδοχο εντός του τελευταίου διμήνου πριν

1

Πληροφορίες που αντιγράφονται από την ενότητα Ι σημείο 1.1 της σχετικής προκήρυξης. Σε περίπτωση από κοινού σύμβασης, αναφέρετε τα
ονόματα όλων των εμπλεκομένων διαγωνιζομένων.
2 Βλέπε σημείωση II1.1 και II.1. 3 της σχετικής προκήρυξης.

Σελίδα 41
PV: 3151611.7

τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, κατά την
απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ.
Οφείλει να σημειωθεί ότι δεδομένης της
φύσεως της σύμβασης που πρόκειται να
κατακυρωθεί
και
προκειμένου
οι
Διαγωνιζόμενοι να προετοιμάσουν τις
Προσφορές τους (τόσο τις Τεχνικές όσο και τις
Οικονομικές), οι παρεχόμενες πληροφορίες
είναι στην διάθεση των Διαγωνιζομένων στην
Δικηγορική Εταιρεία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ»,
με τη δημοσίευση της Διακήρυξης, υπό την
προϋπόθεση υπογραφής μίας Συμφωνίας
Εμπιστευτικότητας,
μεταξύ
του
ενδιαφερόμενου Διαγωνιζόμενου και της
ΚΠΙΣΝ, η οποία προσαρτάται στην παρούσα
(Παράρτημα Ι) (λεπτομερώς υπό 1.4
κατωτέρω). Οι Οικονομικές Προσφορές θα
αξιολογηθούν σύμφωνα με το κριτήριο της
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς με βάση μόνο την τιμή
(χαμηλότερη τιμή). Η Διαγωνιστική Διαδικασία
θα
ολοκληρωθεί
με
την
υποβολή
δικαιολογητικών κατακύρωσης και την
σύναψη της σύμβασης προμήθειας.
Όλες οι άλλες πληροφορίες σε όλες τις ενότητες του ΕΕΕΣ συμπληρώνονται από τον Διαγωνιζόμενο

Μέρος 2: Πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνιζόμενο
А: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ

Στοιχεία:

Απάντηση:

Όνομα:

[ ]

Αριθμός ΑΦΜ, εάν υπάρχει:

[ ]

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΑΦΜ, παρακαλείσθε να
αναφέρετε έναν άλλο εθνικό αριθμό ταυτοποίησης,
εφόσον απαιτείται και ισχύει

[ ]

Ταχυδρομική διεύθυνση

[...............]

Πρόσωπο ή πρόσωπα επικοινωνίας3

[................] [...............]

Τηλέφωνο:

[................][...............]

E-mail:
Διεύθυνση Διαδικτύου (διεύθυνση ιστού) (εάν
υπάρχει):
3

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων όσες φορές χρειάζεται.
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Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Είναι ο Διαγωνιζόμενος επιχείρηση μεγέθους
πολύ μικρού, μικρού ή μεσαίου4;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Παρακαλώ απαντήστε στα υπόλοιπα
τμήματα αυτής της ενότητας, τμήματα Β
και, εφόσον είναι σχετικό, τμήμα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V, κατά περίπτωση, και, σε κάθε
περίπτωση, συμπληρώστε και υπογράψτε
το μέρος VI.

Εάν όχι:
Επιπλέον, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο Μέρος IV, Τμήματα Α, Β, Γ
ή Δ, ανάλογα με την περίπτωση, ΜΟΝΟ, εάν
αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή
έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας:
Μπορεί ο Διαγωνιζόμενος να είναι στο μέλλον
σε θέση να προσκομίσει πιστοποιητικό σχετικά
με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα να
την αποκτήσει απευθείας με πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν

[ ] Ναι [ ] Όχι

(ηλεκτρονική διεύθυνση, εκδίδουσα αρχή ή ή
οργανισμός,
ακριβής
αναφορά
της
τεκμηρίωσης):
[.................][ ..................][ ..................][....................]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη
ηλεκτρονικά, αναφέρατε:
Μορφή συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο Διαγωνιζόμενος συμμετέχει στη
διαγωνιστική διαδικασία από κοινού με
άλλους5;

[ ]Ναι [ ] Όχι

4

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124
της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ.
Ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους αό 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ.
5

Ειδικότερα ως μέλος ομίλου, κοινοπραξίας, κοινής επιχείρησης ή άλλου παρόμοιου.
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Εάν ναι, βεβαιωθείτε ότι τα τρίτα μέρη παρέχουν ξεχωριστό έντυπο ΕΕΕΣ.

Εάν ναι:
α) Να αναφερθεί ο ρόλος του
Διαγωνιζόμενου στην ομάδα (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα
...):

(α): [ .................. ]

(β): [ .................. ]

β)
Προσδιορίστε
τους
άλλους
Διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν από
κοινού στη διαγωνιστική διαδικασία :
γ)
Κατά
περίπτωση,
συμμετέχουσας ομάδας:

επωνυμία

της

(γ): [ .................. ]

B: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
Όπου είναι δυνατόν, παρακαλείσθε να αναφέρετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις του ή των προσώπων που είναι
εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον Διαγωνιζόμενο για τους σκοπούς της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας:

Εκπροσώπηση, αν υπάρχει:

Απάντηση:

Πλήρες όνομα, συνοδευόμενo από την
ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, εφόσον
απαιτείται:

[...........][...........]

Θέση / ενεργεί με την ιδιότητα:

[ ..................]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[ ..................]

Τηλέφωνο:

[ ..................]

E-mail:

[ ..................]

Εάν χρειάζεται, παρακαλείσθε να δώσετε
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την
εκπροσώπηση (τα έντυπα, την έκταση, τον
σκοπό ...):

[ ..................]

Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗN ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Διασύνδεση:

Απάντηση:

Ο Διαγωνιζόμενος βασίζεται στις ικανότητες
άλλων οντοτήτων προκειμένου να πληροί τα
κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο Μέρος IV

[ ] Ναι [ ] Όχι

και τα κριτήρια και τους κανόνες (εάν
υπάρχουν) που ορίζονται στο Μέρος V
παρακάτω;
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Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε ένα ξεχωριστό έντυπο ΕΕΕΣ στο οποίο θα αναγράφονται οι
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των τμημάτων Α και Β του παρόντος μέρους και του μέρους III για
κάθε μία από τις ενδιαφερόμενες οντότητες, δεόντως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τις
ενδιαφερόμενες οντότητες.
Σημειώστε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τεχνικούς ή τεχνικούς φορείς που δεν ανήκουν άμεσα
στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τον ποιοτικό έλεγχο και,
στην περίπτωση συμβάσεων δημοσίων έργων, τους τεχνικούς ή τους τεχνικούς φορείς στους οποίους ο
Διαγωνιζόμενος μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.
Στο βαθμό που αυτό αφορά τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες βασίζεται ο
Διαγωνιζόμενος, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα μέρη IV και V
για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες6.

Δ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ
ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ
(Τμήμα που πρέπει να συμπληρωθεί μόνο εάν οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται ρητά από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβία:

Απάντηση:

Προτίθεται ο Διαγωνιζόμενος να αναθέσει σε
τρίτους οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[ ]Ναι [ ]Όχι
Αν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε
κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων:

[...]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητά ρητά αυτές τις πληροφορίες εκτός από τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στο παρόν τμήμα, παραθέστε τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των τμημάτων Α και Β του
παρόντος μέρους και του μέρους III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος 3: Λόγοι αποκλεισμού
А: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ

Το άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζει τους ακόλουθους λόγους αποκλεισμού: 1.
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7:
2. Διαφθορά8
3. Απάτη9

12

Π.χ. για τις τεχνικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στον έλεγχο ποιότητας: Μέρος IV, Ενότητα Γ.
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).
8
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 στο άρθρο 2 παρ. 1 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). Αυτός ο λόγος
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού
φορέα.
7

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48).
9
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4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα που συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες10
5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας11
6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων12
Λόγοι που αφορούν ποινικές καταδίκες
βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που αναφέρονται στο
άρθρο 57 παράγραφος 1 της Οδηγίας:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του
ίδιου του Διαγωνιζόμενου 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 συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση με 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;

[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη
ηλεκτρονικά, αναφέρατε: (διεύθυνση ιστού,
εκδίδουσα αρχή ή οργανισμός, ακριβής
αναφορά της τεκμηρίωσης): [ ................
][
13
.................. ][ ..................]

Εάν ναι, παρακαλείσθε να αναφέρετε14:
(α) Ημερομηνία καταδικαστικής απόφασης και
προσδιορίστε ποιο από τα στοιχεία 1 έως 6
αφορά και τον (τους) λόγο (-ους) για την
καταδικαστική απόφαση,

(α) Ημερομηνία: [], στοιχείο (-α): [], λόγος
καταδίκης (-οι): []

β) Προσδιορίστε ποιος καταδικάστηκε [].

(β) [......]

(γ) Στο μέτρο που καθορίζεται άμεσα στην
καταδικαστική απόφαση τα εξής στοιχεία:

γ) Μήκος της περιόδου αποκλεισμού
[...................] και του (των) στοιχείου (-ων) []
Εάν η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη
ηλεκτρονικά, αναφέρατε: (διεύθυνση ιστού,
εκδίδουσα αρχή ή οργανισμός, ακριβής
αναφορά της τεκμηρίωσης):
[................] [..................] [........... .......] 15

10

Όπως ορίζεται 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.
11 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).
12

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5της 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).
13

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

14

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

15

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
Διαγωνιζόμενος έλαβε μέτρα για να αποδείξει
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού
λόγου αποκλεισμού16 (Αυτοκάθαρση');

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που ελήφθησαν
17
:

[ ................ ]

B: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ Ή ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

Έχει ο Διαγωνιζόμενος εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα, εάν είναι διαφορετική από τη χώρα
εγκατάστασης;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Φόροι

Εισφορές Κοινωνικής
Ασφάλισης

(α) [ ................. ]

(α) [ ................. ]

(β) [ ................. ]

(β) [ ................. ]

(γ1) [ ] Ναι [ ] Όχι

(γ1) [ ] Ναι [ ] Όχι

- [ ] Ναι [ ]Όχι

- [ ] Ναι [ ]Όχι

- [ ................. ]

- [ ................. ]

- [ ................. ]

- [ ................. ]

Εάν όχι, αναφέρατε:
α) χώρα ή κράτος μέλος ·
β) ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ) Πώς διαπιστώθηκε αυτή η παράβαση:
1) με δικαστική ή διοικητική απόφαση:
- Είναι η απόφαση αυτή τελεσίδικη και
δεσμευτική;
Να
αναφέρετε
την
ημερομηνία
καταδικαστικής απόφασης ή απόφασης.
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
στο μέτρο που καθορίζεται απευθείας σε
αυτήν,
τη
διάρκεια
της
περιόδου
αποκλεισμού:
2) με άλλα μέσα; Διευκρινίστε παρακαλώ:
δ) Ο Διαγωνιζόμενος έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις
του
καταβάλλοντας
ή
συνάπτοντας δεσμευτική συμφωνία με σκοπό
την πληρωμή των οφειλόμενων φόρων ή

Σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή του άρθρου 57 παρ. 6 της οδηγίας 2014/24/EU.
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ’ εξακολούθηση, συστηματικά …), η
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
16
17
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εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης,
συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως τυχόν
δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων;

(γ2) [ ................. ]

(γ2) [ ................. ]

(δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

(δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, παρακαλώ
παρέχετε
λεπτομέρειες:

Εάν ναι, παρακαλώ
παρέχετε λεπτομέρειες:
[ ..................]

[ ..................]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση σχετικά με την
καταβολή των φόρων ή των κοινωνικών
εισφορών είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά,
παρακαλείσθε να αναφέρετε:

(διεύθυνση ιστού, αρχή ή οργανισμός έκδοσης,
ακριβής αναφορά της τεκμηρίωσης) 18:
[................] [..................] [........... .......]

Γ: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ19

Σημειώστε ότι, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ορισμένοι από τους ακόλουθους λόγους
αποκλεισμού ενδέχεται να έχουν καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα διαγωνιστικών διαδικασιών. Έτσι, το εθνικό δίκαιο μπορεί, για παράδειγμα,
να προβλέπει ότι η έννοια του «σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος» μπορεί να καλύπτει πολλές
διαφορετικές συμπεριφορές.
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συμφερόντων
ή
επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:

Έχει ο Διαγωνιζόμενος, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, του κοινωνικού και
του εργατικού δικαίου 20?

[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν ναι, ο Διαγωνιζόμενος έλαβε μέτρα για να
αποδείξει την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
αυτού του λόγου αποκλεισμού (Αυτοκάθαρση);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
ελήφθησαν: [..................]

Είναι ο Διαγωνιζόμενος σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

[ ] Ναι [ ] Όχι

α) έχει κηρύξει χρεοκοπία ή
β)
υπόκειται
αφερεγγυότητας
δραστηριοτήτων, ή

18
19
20

σε
ή

διαδικασία
παύσης

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/EΕ.
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της

διαγωνιστικής διαδικασίας ή στο άρθρο 18 παρ. 3 της οδηγίας 2014/24/EΕ.
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γ) έχει υπαχθεί
συμβιβασμό, ή

σε

πτωχευτικό

δ) βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία
βάσει
των
εθνικών
νομοθετικών
και
κανονιστικών
διατάξεων21, ή
ε) τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

- [............. ]

στ) έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές
του δραστηριότητες;

- [ ................... ]

Αν ναι:
- Παρακαλείστε να δώσετε λεπτομέρειες:
- Παρακαλείσθε να αναφέρετε τους
λόγους για τους οποίους μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση, λαμβάνοντας
υπόψη τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες
και μέτρα σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας υπό τις
συνθήκες αυτές22;

(διεύθυνση ιστού, εκδίδουσα αρχή ή φορέας,
ακριβής αναφορά της τεκμηρίωσης):
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση είναι
διαθέσιμη ηλεκτρονικά, αναφέρατε:
Είναι ο Διαγωνιζόμενος ένοχος σοβαρού
επαγγελματικού παραπτώματος23;
Εάν
ναι,
παρακαλείσθε
λεπτομέρειες:

να

[ ] Ναι [ ] Όχι,

δώσετε
[ ................. ]
Εάν ναι, έλαβε ο ίδιος ο Διαγωνιζόμενος μέτρα
αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
ελήφθησαν:
[.................]
Έχει ο Διαγωνιζόμενος συνάψει συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
νόθευση του ανταγωνισμού;

21

[ ] Ναι [ ] Όχι

[ ................. ]

Βλέπε εθνικό δίκαιο, σχετική προκήρυξη ή έγγραφα διαγωνιστικής διαδικασίας.

22

Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων σε μία από τις περιπτώσεις που
απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως στ) έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν
ο οικονομικός φορέας είναι ωστόσο σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
23

Κατά περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας.
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Εάν
ναι,
παρακαλείσθε
λεπτομέρειες:

να

δώσετε

Εάν ναι, έλαβε ο ίδιος ο Διαγωνιζόμενος μέτρα
αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι

Εάν υπάρχει, περιγράψτε τα μέτρα που
ελήφθησαν:
[.................]
Γνωρίζει ο Διαγωνιζόμενος την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης
συμφερόντων24
λόγω
της
συμμετοχής του στη διαγωνιστική διαδικασία;
Εάν
ναι,
παρακαλείσθε
λεπτομέρειες:

να

δώσετε

Έχει παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ο
Διαγωνιζόμενος ή μια συνδεδεμένη με αυτόν
επιχείρηση στην αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα ή έχει εμπλακεί με άλλο
τρόπο στην προετοιμασία της διαγωνιστικής
διαδικασίας;
Εάν
ναι,
παρακαλείσθε
λεπτομέρειες:

να

[ ]Ναι [ ]Όχι

[ ................. ]
[ ]Ναι [ ]Όχι

[ ................. ]

δώσετε

Έχει υπάρξει περίπτωση για τον Διαγωνιζόμενο
όπου μια προηγούμενη δημόσια σύμβαση με
έναν αναθέτοντα φορέα ή μια προηγούμενη
σύμβαση παραχώρησης είχε λήξει νωρίτερα ή
ότι καταλογίστηκε υποχρέωση παροχής
αποζημίωσης ή άλλες ανάλογες κυρώσεις σε
σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

[ ]Ναι [ ] Όχι

Εάν
ναι,
παρακαλείσθε
λεπτομέρειες:

Εάν ναι, έλαβε ο ίδιος ο Διαγωνιζόμενος μέτρα
αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι

να

δώσετε

[ ..................]

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
ελήφθησαν:
[.................]
Μπορεί ο Διαγωνιζόμενος να επιβεβαιώσει ότι:

[ ]Ναι [ ] Όχι

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλογής,
(β) δεν έχει αποκρύψει τέτοιες πληροφορίες,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που
24

Όπως προσδιορίζεται στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
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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 λάβει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαγωνιστική
διαδικασία ή να παράσχει εξ αμέλειας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να έχουν ουσιώδη επιρροή στις αποφάσεις
σχετικά με τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση;

Μέρος 4: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (τμήμα α’ κάτωθι ή τμήματα Α έως Δ αυτού του μέρους), ο
Διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι:
’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συμπληρώνει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της διαγωνιστικής
διαδικασίας που αναφέρονται στην προκήρυξη ότι ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να περιορίζεται στην
συμπλήρωση του τμήματος α του μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιοδήποτε άλλο
τμήμα του μέρους IV:
Τήρηση απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Τηρούνται όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής

[]Ναι []Όχι

А: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες μόνον εφόσον η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει απαιτήσει τα σχετικά κριτήρια επιλογής στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
διαγωνιστικής διαδικασίας που αναφέρονται στην προκήρυξη.

25

Καταλληλότητα

Απάντηση

(1) Είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής
του25:

[ ................. ]

Όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΧΙ της οδηγίας 2014/24/ΕΕ οι Διαγωνιζόμενοι από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να συμμορφώνονται με άλλες
απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη
ηλεκτρονικά, αναφέρατε:

(διεύθυνση ιστού, αρχή ή οργανισμός
έκδοσης, ακριβής αναφορά της τεκμηρίωσης):
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]

(2) Διαθέτει :

[]Ναι []Όχι
α) Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Αρ. Πρωτ.:
την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΜΑΕ) σε ισχύ.
β) Αποδεικτικό Εγγραφής τους στο μητρώο
Συναλλαγών του Λειτουργού της Αγοράς []Ναι []Όχι
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΜΑΕ).
Αρ. Πρωτ.:
γ) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εγγυήσεων
Προέλευσης
–
Λίστα
Εγεγραμμένων
Προμηθευτών του Δ.ΑΠΕ.ΕΕΠ. ΜΑΕ (σύμφωνα []Ναι []Όχι
με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ.Δ6/Φ1/οικ. Αρ. Πρωτ.:
8786/6-5-2010 ΦΕΚ Β’ 646/14-5-2010).
Εάν η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη
ηλεκτρονικά, αναφέρατε:
[]Ναι []Όχι

(διεύθυνση ιστού, εκδίδουσα αρχή ή φορέας,
ακριβής αναφορά της τεκμηρίωσης):
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]

B: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες μόνον εφόσον η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει απαιτήσει τα σχετικά κριτήρια επιλογής στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
διαγωνιστικής διαδικασίας που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια

Απάντηση:

(1) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
για τον αριθμό των ετών που απαιτούνται
στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
διαγωνιστικής διαδικασίας έχει ως εξής26:

έτος: [........] κύκλος εργασιών: [.....] [...] νόμισμα
έτος: [........] κύκλος εργασιών: [.....] [...] νόμισμα
έτος: [........] κύκλος εργασιών: [.....] [...] νόμισμα

Εάν η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη
ηλεκτρονικά, αναφέρατε:
(διεύθυνση ιστού, αρχή ή οργανισμός
έκδοσης,
ακριβής
αναφορά
της
τεκμηρίωσης):
[.................][..................][ ..................]
26

Μόνο εφόσον επιτρέπεται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης.
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Γ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες μόνον εφόσον η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει απαιτήσει τα σχετικά κριτήρια επιλογής στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
διαγωνιστικής διαδικασίας που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

(1) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις αγαθών
και υπηρεσιών:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή καθορίζεται
στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
προμηθειών):

Κατά
την
περίοδο
αναφοράς27,
ο
Διαγωνιζόμενος έχει παράσχει τις ακόλουθες
κύριες υπηρεσίες του συγκεκριμένου τύπου:
Κατά την κατάρτιση του καταλόγου, αναφέρατε
τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες,
δημόσιους ή ιδιωτικούς28:
(2) Ο Διαγωνιζόμενος προτίθεται ενδεχομένως
να αναθέσει29 το ακόλουθο μέρος (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[..................]
Περιγραφή Αντισυμβαλλόμ Περίοδο Αξία
/Τίτλος
ενος
ς

[ ..................]

Μέρος 5: Τελικές δηλώσεις
Ο υπογράφων δηλώνω επίσημα ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στα Μέρη 2-4 ανωτέρω είναι
ακριβείς και ορθές και ότι έχουν τεθεί σε πλήρη επίγνωση των συνεπειών της σοβαρής παραποίησης.
Ο υπογράφων δηλώνω επίσημα ότι είμαι σε θέση να παράσχω, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
τα πιστοποιητικά και τα άλλα έντυπα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται, εκτός εάν η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα απευθείας απόκτησης των σχετικών δικαιολογητικών με
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος που είναι διαθέσιμη δωρεάν30
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε έγγραφα που υποστηρίζουν τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στο παρόν
Ευρωπαϊκό Έγγραφο Ενιαίας Σύμβασης για τους σκοπούς της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας για
την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.
Ημερομηνία
Τοποθεσία
Υπογραφή:

27

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως και τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

28

Με άλλα λόγια, πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς
πελάτες για τα σχετικά αγαθά και υπηρεσίες.
29

Επισημαίνεται ότι εάν ο Διαγωνιζόμενος έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται
στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, τμήμα Γ ανωτέρω.
30

Υπό την προϋπόθεση ότι ο Διαγωνιζόμενος έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην ΚΠΙΣΝ ΑΕ να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΡΟΣ ΤΗΝ:
ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Δ/ΝΣΗ:
ΤΚ:
ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ/E-MAIL:
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.:

Ο υπογράφων (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.) υπό την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου του
νομικού προσώπου με την επωνυμία «……….» και αναφορικά με τον από Δεκεμβρίου 2021 ανοιχτό
διαγωνισμό για την «Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τις εγκαταστάσεις της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ», ενδεικτικής,
ετήσιας,εκτιμώμενης ποσότητας 7.732.374,00 kWh, για τη διάρκεια ενός (1) έτους με δυνατότητα
παράτασης ενός (1) έτους, όπως αυτή περιγράφεται στην από Δεκεμβρίου Διακήρυξη, υποβάλλω την
παρακάτω προσφορά:

ΕΙΔΟΣ
ΠΛΗΘΟΣ
*Εκτιμώμενη
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ μεσοσταθμική
/ ΠΑΓΙΟ
Τ.Ε.Α.
(€/kwh/μήνα)
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ

1

Επιπλέον
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ
κόστος
ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟ ΜΕΝΗ
προμήθειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWH)
(€/KWH/μήνα)

0,233 €/kWh

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

7.732.374,00 kWh

* Η ώς άνω Εκτιμώμενη μεσοσταθμική Τ.Ε.Α. (€/kWh/μήνα) έχει εισαχθεί μόνο για σκοπούς ετήσιου
προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Προσφορά δίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
ΤΙΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (Τ.Ε.Α.) + ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, όπου ως Τ.Ε.Α. ορίζεται ο
μηνιαίος μέσος όρος της Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, όπως δημοσιεύεται κάθε φορά
από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (https://www.enexgroup.gr/el/markets-reports).
Ρητώς ορίζεται ότι η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνεται επί του «Επιπλέον Κόστους
Προμήθειας», που θα προσφέρει έκαστος οικονομικός φορέας, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται οι
ισχύουσες ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι, δημοτικά τέλη.
Ειδικότερα, για τις παροχές Μέσης Τάσης, το επιπλέον κόστος προμήθειας (€/MWh) αντανακλά το
άθροισμα των πρόσθετων κέντρων κόστους που βαρύνουν τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά
την δραστηριότητα τους στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα πρόσθετα κέντρα κόστους ενδεικτικά αλλά
όχι περιοριστικά είναι σήμερα τα ακόλουθα: Λογαριασμοί Προσαυξήσεων 1, 2, 3, οι απώλειες του δικτύου,
το προφίλ του πελάτη, ρευματοκλοπές (για τις παροχές χαμηλής τάσης) κ.α.
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Για την Εταιρεία
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Αθήνα, [ημερομηνία, σφραγίδα, υπογραφή]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΜΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ)
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ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 364, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 176 74

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... σύμβασης για την «Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις
εγκαταστάσεις της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ», σύμφωνα με την από Δεκεμβρίου 2021 Διακήρυξη της ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΜΑΕ
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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