ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
∆ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Φαξ (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Ηλεκτρονικές προκηρύξεις: http://simap.eu.int

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Έργα

ٱ

Προµήθειες

ٱ

Υπηρεσίες

ٱ

Προορίζεται για την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Ηµ/νία παραλαβής της προκήρυξης _____________
Αριθµός αναφοράς __________________________

Η σύµβαση αυτή καλύπτεται από τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ);

ΟΧΙ ٱ

ΝΑΙ ٱ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισµός

Υπόψη

∆ιεύθυνση

Ταχυδροµικός κώδικας

Τοποθεσία/Πόλη

Χώρα

Τηλέφωνο

Τηλεοµοιοτυπία (Φαξ)

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)

∆ιεύθυνση Internet (URL)

I.2) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όπως στο I.1 ٱ

Εάν διαφέρει χρησιµοποιήστε το παράρτηµα Α

I.3) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Όπως στο I.1 ٱ

Εάν διαφέρει χρησιµοποιήστε το παράρτηµα Α

I.4) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όπως στο I.1 ٱ

Εάν διαφέρει χρησιµοποιήστε το παράρτηµα Α

I.5) ΕΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ *
Κεντρική διοίκηση

ٱ

Θεσµικά όργανα ΕΕ

Περιφερειακές/τοπικές αρχές

ٱ

Φορέας δηµοσίου δικαίου ٱ

* Πεδίο µη απαραίτητο για τη δηµοσίευση της προκήρυξης

ٱ
Άλλη ٱ
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ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Είδος σύµβασης έργου (σε περίπτωση σύµβασης έργου)
Κατασκευή ٱ

Μελέτη και κατασκευή ٱ

Πραγµατοποίηση µε οποιαδήποτε µέσα έργου που ٱ
ανταποκρίνεται σε επακριβώς αναφερόµενες από
την αναθέτουσα αρχή ανάγκες

II.1.2) Είδος σύµβασης προµηθειών (σε περίπτωση σύµβασης προµηθειών)
Αγορά ٱ

Ενοικίαση ٱ

Χρηµατοδοτική ٱ
µίσθωση

Μίσθωση-πώληση ٱ

Συνδυασµός ٱ
αυτών

II.1.3 ) Είδος σύµβασης υπηρεσιών (σε περίπτωση σύµβασης υπηρεσιών)
Κατηγορία υπηρεσίας
II.1.4) Πρόκειται περί συµβάσεως-πλαίσιο;*

ΟΧΙ ٱ

ΝΑΙ ٱ

II.1.5) Ονοµασία της σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή*
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
II.1.6) Περιγραφή/αντικείµενο της σύµβασης (χρησιµοποιήστε πρόσθετο φύλλο εφόσον απαιτείται)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
II.1.7) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, τόπος παράδοσης των προµηθειών ή τόπος παροχής των υπηρεσιών
__________________________________________________________________________________
Κωδικός NUTS* ___________________________________________________________________
II.1.8) Ονοµατολογία
II.1.8.1) Ταξινόµηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις) *
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο
αντικείµενο
Πρόσθετα
αντικείµενα

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Συµπληρωµατικό λεξιλόγιο (εφόσον εφαρµόζεται)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

II.1.8.2) Άλλη σχετική ονοµατολογία (CPA/NACE/CPC) ________________________________________

* Πεδίο µη απαραίτητο για τη δηµοσίευση της προκήρυξης

Τυποποιηµένο έντυπο 1 – EL
2/9

II.1.9) ∆ιαχωρισµός σε τµήµατα (για την παροχή διευκρινίσεων ως προς τα τµήµατα, να χρησιµοποιηθεί το
παράρτηµα Β όσες φορές απαιτηθεί)
ΟΧΙ ٱ

ΝΑΙ ٱ

Επιτρέπεται να υποβληθούν προσφορές για: ένα τµήµα ٱ

διάφορα τµήµατα ٱ

όλα τα τµήµατα ٱ

II.1.10) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές (κατά περίπτωση);
ΟΧΙ ٱ

ΝΑΙ ٱ

II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΄Η ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή µέγεθος (συµπεριλαµβανοµένων όλων των τµηµάτων και των δικαιωµάτων
προαίρεσης, εφόσον υπάρχουν)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
II.2.2) ∆ικαιώµατα προαίρεσης (εφόσον εφαρµόζεται) Περιγραφή και ένδειξη του χρόνου κατά τον οποίο
µπορούν να ασκηθούν (εφόσον είναι δυνατό)
__________________________________________________________________________________
II.3) ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Είτε: Περίοδος σε µήνες
Είτε: έναρξη

/

ή/και ηµέρες

/

ή/και πέρας

από την ανάθεση της σύµβασης

/

/

(ηη/µµ/εεεε)

ΤΜΗΜΑ III:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
III.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται (κατά περίπτωση)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµοζόµενες διατάξεις
(εφόσον εφαρµόζεται)
III.1.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος εργοληπτών, προµηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών στον
οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση (εφόσον εφαρµόζεται)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
III.2) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1) Πληροφορίες σχετικά µε την προσωπική κατάσταση των εργοληπτών/προµηθευτών/παρόχων
υπηρεσιών και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονοµικών,
χρηµατοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
* Πεδίο µη απαραίτητο για τη δηµοσίευση της προκήρυξης

Τυποποιηµένο έντυπο 1 – EL
3/9

III.2.1.1) Νοµικό καθεστώς - απαιτούµενα αποδεικτικά
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
III.2.1.2) Οικονοµική και χρηµατοπιστωτική ικανότητα - απαιτούµενα αποδεικτικά
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
III.2.1.3) Τεχνική ικανότητα - απαιτούµενα αποδεικτικά
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

III.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
III.3.1) Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε συγκεκριµένη επαγγελµατική τάξη;
ΟΧΙ ٱ

ΝΑΙ ٱ

Εάν ναι, αναφέρατε τις σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ________________
______________________________________________________________________________________________________

III.3.2) Τα νοµικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των
στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύµβασης;
ΟΧΙ ٱ

ΝΑΙ ٱ

ΤΜΗΜΑ IV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Ανοικτή
Κλειστή

ٱ

Με διαπραγµάτευση

ٱ

Επείγουσα κλειστή

ٱ

Επείγουσα µε διαπραγµάτευση

ٱ

IV.1.1) Έχουν ήδη επιλεγεί οι υποψήφιοι; (κατά περίπτωση και µόνον για διαδικασίες µε διαπραγµάτευση)
ΟΧΙ ٱ

ΝΑΙ ٱ

Εάν ναι, χρησιµοποιήστε το τµήµα Λοιπές πληροφορίες (τµήµα VI) για την
παροχή λεπτοµερών πληροφοριών

IV.1.2) Αιτιολόγηση της επιλογής επείγουσας διαδικασίας (κατά περίπτωση)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
IV.1.3) Προηγούµενες προκηρύξεις σχετικά µε την ίδια σύµβαση (κατά περίπτωση)
IV.1.3.1) Προκήρυξη προκαταρκτικής ενηµέρωσης
Αριθ. προκήρυξης στον πίνακα περιεχοµένων της Επίσηµης Εφηµερίδας
/S

-

* Πεδίο µη απαραίτητο για τη δηµοσίευση της προκήρυξης

της

/

/

(ηη/µµ/εεεε)
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IV.1.3.2) Άλλες προηγούµενες δηµοσιεύσεις
Αριθ. προκήρυξης στον πίνακα περιεχοµένων της Επίσηµης Εφηµερίδας
/S

-

/

της

/

(ηη/µµ/εεεε)

IV.1.4) Αριθµός των επιχειρήσεων που προβλέπεται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά (εφόσον ισχύει)
Αριθµός

ή

κατ΄ ελάχιστο

/ κατά µέγιστο

IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
A) Χαµηλότερη τιµή ٱ
ή
B) η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά σύµφωνα µε: ٱ
Β1) τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (όπου είναι δυνατόν, κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας) ٱ
1 _________________________4 ________________________ 7 _________________________
2 _________________________5 ________________________ 8 _________________________
3 _________________________6 ________________________ 9 _________________________
κατά σειρά προτεραιότητας:

ΟΧΙ ٱ

ΝΑΙ ٱ

ή
Β2) κριτήρια που αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη

ٱ

IV.3) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή *
__________________________________________________________________________________
IV.3.2) Συµβατικά τεύχη και συµπληρωµατικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης

/

Μπορούν να ζητηθούν έως

/

(ηη/µµ/εεεε)

Κόστος (κατά περίπτωση) ____________________________ Νόµισµα _________________________
Όροι και τρόπος πληρωµής ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
IV.3.3) Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής: (αναλόγως του εάν
πρόκειται για διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή µε διαπραγµάτευση)

/

/

(ηη/µµ/εεεε)

ή

ηµέρες από την αποστολή της προκήρυξης

Ώρα (εάν εφαρµόζεται) ______________________________
IV.3.4) Αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε επιλεγµένους υποψηφίους (σε κλειστές
διαδικασίες και σε διαδικασίες µε διαπραγµάτευση)
Προβλεπόµενη ηµεροµηνία

/

/

* Πεδίο µη απαραίτητο για τη δηµοσίευση της προκήρυξης

(ηη/µµ/εεεε)
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IV.3.5) Γλώσσες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV Άλλες – τρίτες χώρες

______________
IV.3.6) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (σε ανοικτές διαδικασίες)

/

Μέχρι

/

(ηη/µµ/εεε) ή

µήνες ή/και

ηµέρες από την

αναφερόµενη προθεσµία παραλαβής προσφορών
IV.3.7) Όροι για το άνοιγµα των προσφορών
IV.3.7.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα των προσφορών (κατά περίπτωση)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IV.3.7.2) Ηµέρα, ώρα και τόπος
Ηµεροµηνία

/

/

(ηη/µµ/εεεε)

Ώρα _____________________________

Τόπος_____________________________________________________________________________

ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ;
ΟΧΙ ٱ

ΝΑΙ ٱ

VI.2) ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΑΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΑΤΕ ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
VI.3) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΧΕ∆ΙΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΕ;*
ΟΧΙ ٱ

ΝΑΙ ٱ

Εάν ναι, αναφέρατε το σχέδιο/πρόγραµµα, καθώς και κάθε άλλη χρήσιµη ένδειξη
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
VI.4) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

* Πεδίο µη απαραίτητο για τη δηµοσίευση της προκήρυξης

/

/

(ηη/µµ/εεεε)

Τυποποιηµένο έντυπο 1 – EL
6/9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
1.2) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οργανισµός

Υπόψη

∆ιεύθυνση

Ταχυδροµικός κώδικας

Τοποθεσία/Πόλη

Χώρα

Τηλέφωνο

Τηλεοµοιοτυπία (Φαξ)

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)

∆ιεύθυνση Internet (URL)

1.3) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Οργανισµός

Υπόψη

∆ιεύθυνση

Ταχυδροµικός κώδικας

Τοποθεσία/Πόλη

Χώρα

Τηλέφωνο

Τηλεοµοιοτυπία (Φαξ)

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)

∆ιεύθυνση Internet (URL)

1.4) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οργανισµός

Υπόψη

∆ιεύθυνση

Ταχυδροµικός κώδικας

Τοποθεσία/Πόλη

Χώρα

Τηλέφωνο

Τηλεοµοιοτυπία (Φαξ)

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)

∆ιεύθυνση Internet (URL)

* Πεδίο µη απαραίτητο για τη δηµοσίευση της προκήρυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ.
1) Ονοµατολογία
1.1) Ταξινόµηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις) *
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο
αντικείµενο
Πρόσθετα
αντικείµενα

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Συµπληρωµατικό λεξιλόγιο (εφόσον εφαρµόζεται)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

1.2) Άλλη σχετική ονοµατολογία (CPA/NACE/CPC) ____________________________________________
2) Σύντοµη περιγραφή _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3) Έκταση ή ποσότητα _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

4) Ένδειξη διαφορετικής ηµεροµηνίας έναρξης εκτέλεσης/παράδοσης (εφόσον εφαρµόζεται)
Έναρξη εκτέλεσης

/

/

(ηη/µµ/εεεε) / παράδοση

/

/

(ηη/µµ/εεεε)

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ.
1) Ονοµατολογία
1.1) Ταξινόµηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις) *
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο
αντικείµενο
Πρόσθετα
αντικείµενα

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Συµπληρωµατικό λεξιλόγιο (εφόσον εφαρµόζεται)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

1.2) Άλλη σχετική ονοµατολογία (CPA/NACE/CPC) ____________________________________________

* Πεδίο µη απαραίτητο για τη δηµοσίευση της προκήρυξης
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2) Σύντοµη περιγραφή _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3) Έκταση ή ποσότητα _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

4) Ένδειξη διαφορετικής ηµεροµηνίας έναρξης εκτέλεσης/παράδοσης (εφόσον εφαρµόζεται)
Έναρξη εκτέλεσης

/

/

(ηη/µµ/εεεε) / παράδοση

/

/

(ηη/µµ/εεεε)

........................ (Χρησιµοποιήστε και άλλα φύλλα εφόσον απαιτείται)

* Πεδίο µη απαραίτητο για τη δηµοσίευση της προκήρυξης
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