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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 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  ٱΝΑΙ 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) 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) ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑ ٱ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ٱ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ٱ
Κατηγορία υπηρεσίας
Συµφωνείτε να δηµοσιευθεί η ανακοίνωση
αυτή για τις κατηγορίες υπηρεσιών 17 έως 27;
ΟΧΙ ٱ
ΝΑΙ ٱ

II.2) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ;*

ΟΧΙ ٱ

ΝΑΙ ٱ

II.3) ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΙΙ.3.1) Ταξινόµηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις) *
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο
αντικείµενο
Πρόσθετα
αντικείµενα

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Συµπληρωµατικό λεξιλόγιο (εφόσον εφαρµόζεται)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

ΙΙ.3.2) Αλλη σχετική ονοµατολογία (CPA/NACE/CPC) __________________________________________
II.4) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΟΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ*
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
II.5) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
II.6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ (εκτός ΦΠΑ)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

* Πεδίο µη απαραίτητο για τη δηµοσίευση της προκήρυξης
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ΤΜΗΜΑ IV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Ανοικτή

ٱ

Επείγουσα κλειστή ٱ

Κλειστή

ٱ

Με διαπραγµάτευση µε
ٱ
προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης

Επείγουσα µε ٱ
διαπραγµάτευση

Με διαπραγµάτευση χωρίς
ٱ
προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης

IV.1.1) Αιτιολόγηση της επιλογής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη προκήρυξη
διαγωνισµού (βλέπε παράρτηµα)

IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Χαµηλότερη τιµή

ٱ

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε κριτήρια

ٱ

_____________________________________

______________________________________

_____________________________________

______________________________________

_____________________________________

______________________________________

_____________________________________

______________________________________

* Πεδίο µη απαραίτητο για τη δηµοσίευση της προκήρυξης
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ΤΜΗΜΑ V: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
V.1) ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
V.1.1) Όνοµα και διεύθυνση του επιλεγέντος προµηθευτή, εργολάβου ή παρόχου υπηρεσιών
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. _____
Οργανισµός

Υπόψη

∆ιεύθυνση

Ταχυδροµικός κώδικας

Τοποθεσία/Πόλη

Χώρα

Τηλέφωνο

Τηλεοµοιοτυπία (Φαξ)

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)

∆ιεύθυνση Internet (URL)

V.1.2) Πληροφορίες σχετικά µε την αξία της σύµβασης ή την υψηλότερη και την χαµηλότερη προσφορά που
εξετάσθηκε (τιµή χωρίς ΦΠΑ)
Τιµή __________________________________________
ή χαµηλότερη προσφορά __________________________ υψηλότερη προσφορά _______________
Νόµισµα _______________________________________
V.2) ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
V.2.1) Υπάρχει ενδεχόµενο εκτέλεσης της σύµβασης από υπεργολάβο;

ΟΧΙ ٱ

ΝΑΙ ٱ

Εάν ναι, αναφέρατε την αξία ή το ποσοστό της σύµβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε
τρίτους
Αξία (εκτός ΦΠΑ) _____________________ Νόµισµα __________________ Ποσοστό ________ %
Άγνωστο

ٱ

* Πεδίο µη απαραίτητο για τη δηµοσίευση της προκήρυξης
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V.1)

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

V.1.1) Όνοµα και διεύθυνση του επιλεγέντος προµηθευτή, εργολάβου ή παρόχου υπηρεσιών
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. _____
Οργανισµός

Υπόψη

∆ιεύθυνση

Ταχυδροµικός κώδικας

Τοποθεσία/Πόλη

Χώρα

Τηλέφωνο

Τηλεοµοιοτυπία (Φαξ)

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)

∆ιεύθυνση Internet (URL)

V.1.2) Πληροφορίες σχετικά µε την αξία της σύµβασης ή την υψηλότερη και την χαµηλότερη προσφορά που
εξετάσθηκε (τιµή χωρίς ΦΠΑ)
Τιµή __________________________________________
ή χαµηλότερη προσφορά __________________________ υψηλότερη προσφορά _______________
Νόµισµα _______________________________________
V.2) ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
V.2.1) Υπάρχει ενδεχόµενο εκτέλεσης της σύµβασης από υπεργολάβο;

ΟΧΙ ٱ

ΝΑΙ ٱ

Εάν ναι, αναφέρατε την αξία ή το ποσοστό της σύµβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε
τρίτους
Αξία (εκτός ΦΠΑ) _____________________ Νόµισµα __________________ Ποσοστό ________ %
Άγνωστο

ٱ

.... (Χρησιµοποιήστε το φύλλο αυτό όσες φορές απαιτείται όταν πρόκειται για περισσότερες από δύο συµβάσεις) ..

* Πεδίο µη απαραίτητο για τη δηµοσίευση της προκήρυξης
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ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ;
ΟΧΙ ٱ

ΝΑΙ ٱ

VΙ.2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ∆ΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ *
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

/

VΙ.3) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

/

(ηη/µµ/εεεε)

VΙ.4) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
VI.5) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α;
ΟΧΙ ٱ
ΝΑΙ ٱ
Επίσηµης Εφηµερίδας
/S

Εάν ναι, δώστε τον αριθµό προκήρυξης στον κατάλογο περιεχοµένων της

-

της

/

/

(ηη/µµ/εεεε)

VI.6) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 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.7) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
VI.8) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

* Πεδίο µη απαραίτητο για τη δηµοσίευση της προκήρυξης

/

/

(ηη/µµ/εεεε)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Έργα
Προµήθειες
Yπηρεσίες
IV.1.1)

ٱ
ٱ
ٱ

Αιτιολόγηση της επιλογής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση
(Θα δηµοσιεύεται µόνο στην περίπτωση προµηθειών ή υπηρεσιών όταν ακολουθήθηκε διαδικασία µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη προκήρυξη. Άλλως θα χρησιµοποιείται µόνον για λόγους στατιστικής και
δεν θα δηµοσιεύεται)
Ο λόγος επιλογής της
των οδηγιών:
Έργα
Προµήθειες
Υπηρεσίες

διαδικασίας µε διαπραγµάτευση θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα σχετικά άρθρα
Άρθρο 7 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ
Άρθρο 6 της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ
Άρθρο 11 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ

IV.1.1.1) ∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη*
α)

Μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές µετά από

β)

Η φύση των έργων και υπηρεσιών ή διάφοροι αστάθµητοι
παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισµό των τιµών
Η φύση των υπηρεσιών είναι τέτοια που οι προδιαγραφές της
σύµβασης δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν µε ακρίβεια ικανή
να επιτρέψει τη σύναψη της σύµβασης αυτής σύµφωνα µε τους
κανόνες που διέπουν την κλειστή και την ανοικτή διαδικασία
έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας,
δοκιµής ή ολοκλήρωσης σχεδίου και όχι για να εξασφαλίσουν την
αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και
ανάπτυξης

γ)

δ)

-

ανοικτή διαδικασία
κλειστή διαδικασία

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ

IV.1.1.2) ∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη προκήρυξη
ε)

∆εν έχει υποβληθεί προσφορά ή κατάλληλη προσφορά µετά από

στ) Τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς
ερευνητικούς, πειραµατικούς, µελετητικούς ή αναπτυξιακούς και
υπό τις συνθήκες που προβλέπεονται στην οδηγία (µόνον για
προµήθειες)
ζ) Η σύµβαση έργων/προµηθειών/υπηρεσιών µπορεί να ανατεθεί
µόνο σε συγκεκριµένο υποψήφιο για λόγους

η)
θ)
ι)
κ)

-

ανοικτή διαδικασία
κλειστή διαδικασία

ٱ
ٱ
ٱ

-

τεχνικούς
καλλιτεχνικούς
σχετικούς µε την
προστασία
αποκλειστικών
δικαιωµάτων

ٱ
ٱ

Εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη που προκύπτει από γεγονότα
απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόµενες αναθέτουσες αρχές και
σύµφωνα µε τους αυστηρούς όρους που αναφέρονται στις οδηγίες
Πρόσθετα έργα/προµήθειες/υπηρεσίες σύµφωνα µε τους
αυστηρούς όρους που αναφέρονται στις οδηγίες
Νέα έργα/υπηρεσίες, που συνίστανται στην επανάληψη άλλων
παροµοίων έργων/υπηρεσιών και που ανατίθενται σύµφωνα µε
τους αυστηρούς όρους που αναφέρονται στις οδηγίες
Η σύµβαση υπηρεσιών ανατίθεται στον ή σε έναν από τους
νικητές ενός διαγωνισµού µελετών

* Πεδίο µη απαραίτητο για τη δηµοσίευση της προκήρυξης

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
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