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Διζαγυγή  

Η ΓΔΛΚΟΦ Α.Δ υρ επικεθαλήρ εηαίπορ (εθεμάο Δπηθεθαιάο ΑλαζΫησλ) και ο 

Παναγποηικψρ ωνδεζμορ Κωππος (εθεμάο ΑλαζΫησλ), δηελεξγνχλ αλνηρηφ δηαγσληζκφ κε 

θιεηζηΫο πξνζθνξΫο, κε θξηηάξην αλΪζεζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 

πξνζθνξΪ γηα ηελ αλΪδεημε νξγαληζκνχ/σλ εθηΫιεζεο ηνπ πνιππξνγξΪκκαηνο – NATURAL 

EUROPE 874786 ζηα πιαέζηα ηνπ Καλνληζκνχ (ΔE) 1144/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ Καλ (ΔΔ) 2015/1829 θαη 2015/1831 ηεο Δπηηξνπάο θαη ηεο ζρεηηθάο 

πξφζθιεζεο γηα πνιππξνγξΪκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζε ηξέηε ρψξα (ηξέηεο ρψξεο) γηα ην 2019. 

Σν πνιππξφγξακκα Ϋρεη εγθξηζεέ κε ηελ ζρεηηθά απφθαζε Ref.Ares(2019)5689901-

11/09/2019 ηεο Δηδηθάο Τπεξεζέαο Καηαλαισηψλ, Τγεέαο, Γεσξγέαο θαη Σξνθέκσλ κε ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ 2.988.970 επξψ θαη Ϋλαξμε πινπνέεζεο ηελ 01.01.2020 ελψ ε πκθσλέα 

Δπηρνξάγεζεο αλακΫλεηαη λα ππνγξαθεέ κΫρξη ηνλ ΓεθΫκβξην 2019. 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ κε βΪζε ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην παξφλ Σεχρνο θαη 

Ϋρνπλ εγθξηζεέ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ Αλαζεηφλησλ. 

Όινη νη πεξηερφκελνη ζην παξφλ Σεχρνο, φξνη θαη απαηηάζεηο εέλαη ππνρξεσηηθνέ γηα ηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο. ΠξνζθνξΫο πνπ θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Κνηλάο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ εθεμάο 

απνθαινχκελεο «Δπηηξνπάο», εέλαη αφξηζηεο θαη αλεπέδεθηεο αμηνιφγεζεο ά πεξηΫρνπλ φξνπο 

αληέζεηνπο πξνο ην Σεχρνο ά/ θαη αηξΫζεηο, ά πεξηΫρνπλ ειιηπά ά αλαθξηβά ζηνηρεέα, 

ραξαθηεξέδνληαη σο κε απνδεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη. 

Η Δπηηξνπά ζα εέλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηεμαγσγά θαη αμηνιφγεζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη 

δηαγσληδφκελνη παξαηηνχληαη απφ θΪζε δηθαέσκα λα αμηψζνπλ νπνηαδάπνηε απνδεκέσζε απφ 

ηνπο ΑλαζΫηνληεο ζε πεξέπησζε αλαβνιάο ά καηαέσζεο ά αθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ά 

απφξξηςεο ηεο ππνβιεζεέζαο πξνζθνξΪο ηνπο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν ά ζε πεξέπησζε πνπ δελ 

πξνρσξάζεη ε πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο. 

Η θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ εέλαη ε 26η Νοεμβπίος 2019, 

ημέπα  Σπίηη και ϊπα 13:00 ζηα γξαθεέα ηνπ ΑλαζΫηνληνο – Κνπαλφο Ηκαζέαο  Κνπαλφο 

ΝΪνπζαο, Ν. Ηκαζέαο, Σ.Κ. 59035 (πιεξνθνξέεο θα. Οιπκπέα Απνζηφινπ, ηει. 23320-43237, 

ΑλαζηΪζεο ΓηαπΪλεο ηει: +357 22 423267 ά κΫζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ ζηα email 

sales@delcof.gr / panagrotikos@panagrotikos.org.cy).   

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλΫξρεηαη ζηα 2.544.770 € (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ), θαη αθνξΪ ηηο δαπΪλεο ηνπ Ϋξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηηο 

ακνηβΫο ηνπ εθηειεζηηθνχ νξγαληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε πνπ Ϋρεη εγθξηζεέ γηα 

ρξεκαηνδφηεζε. 

Η επηινγά ηνπ Οξγαληζκνχ ΔθηΫιεζεο ζα  πξαγκαηνπνηεζεέ κεηΪ  απφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ θαη επηινγά ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪο. Η 

δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο πεξηγξΪθεηαη  αλαιπηηθΪ ζηα ζεκεέα 2.10 θαη 2.11 ηνπ παξφληνο. 

Σν Ϋξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεέ θαηΪ Ϋλα κΫξνο απφ έδηνπο πφξνπο ησλ Αλαζεηφλησλ (20%) 

θαη κε παξΪιιειε επηρνξάγεζε απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (80%). 

Σν Ϋξγν ζα νινθιεξσζεέ ζε ηξέα Ϋηε κε Ϋλαξμε πινπνέεζε ηελ 01.01.2020. 

Η παξαιαβά ηνπ Σεχρνπο Γηαγσληζκνχ εέλαη δπλαηά ην αξγφηεξν κΫρξη 10 εκΫξεο πξηλ 

απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ θαη ην ηεχρνο δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ θαη δσξεΪλ. 

Νομικψ Πλαίζιο 

Ο δηαγσληζκφο θαη νη δηαδηθαζέεο ηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεέ ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθηΫιεζε ηνπ εγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ ζηελ θαιχηεξε δπλαηά ζρΫζε θφζηνπο 

– νθΫινπο. 

Η επηινγά ζα βαζηζηεέ ζηηο αξρΫο ηεο δηαθΪλεηαο, ηεο ακεξνιεςέαο θαη ηελ πξνζηαζέαο 

ηνπο δεκφζηνπ θαη θνηλνηηθνχ ρξάκαηνο. 

mailto:sales@delcof.gr
panagrotikos@panagrotikos.org.cy
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Ο δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηεέηαη ζηελ βΪζε ησλ δχν πξνυπνζΫζεσλ: κε ηεο θαιχηεξεο 

δπλαηάο ζρΫζεο ηηκάο - πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρά ηεο απνθπγάο ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ. 

Η αληαγσληζηηθά δηαδηθαζέα δηεμΪγεηαη ζχκθσλα κε ηελ εζληθά θαη θνηλνηηθά λνκνζεζέα 

θαη εηδηθφηεξα: 

- ΚΤΑ419/18559/16.03.2017 ΦΔΚ 855 – Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγάο ησλ 

Καλ (ΔΔ)1144/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηνπ θαη' 

εμνπζηνδφηεζε Καλ (ΔΔ) 2015/1829 ηεο Δπηηξνπάο θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ Καλ(ΔΔ) 

2015/1831 ηεο Δπηηξνπάο, ζρεηηθΪ κε ηηο ελΫξγεηεο ελεκΫξσζεο θαη πξνψζεζεο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθά αγνξΪ θαη ζε ηξέηεο ρψξεο. 

- εκεέσκα «Καηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηελ αληαγσληζηηθά δηαδηθαζέα» ππ’ αξηζκφλ 

D(2016) 321077/7.7.2016 

- ΚΑΝΟΝΙΜΟ (EE) αξηζ. 1144/2014 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηεο 22αο Οθησβξένπ 2014 ρεηηθΪ κε ηηο ελΫξγεηεο ελεκΫξσζεο θαη 

πξνψζεζεο πνπ αθνξνχλ ηα γεσξγηθΪ πξντφληα θαη εθαξκφδνληαη ζηελ εζσηεξηθά 

αγνξΪ θαη ζε ηξέηεο ρψξεο θαη ηελ θαηΪξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ ( ΔΚ ) αξηζ. 3/2008  
ηνπ πκβνπιένπ  

- ΚΑΣ'  ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) 2015/1829 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 23εο 
Απξηιένπ 2015 γηα ηε ζπκπιάξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1144/2014 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηηο ελΫξγεηεο ελεκΫξσζεο 
θαη πξνψζεζεο πνπ αθνξνχλ ηα γεσξγηθΪ πξντφληα θαη εθαξκφδνληαη ζηελ 

εζσηεξηθά αγνξΪ θαη ζε ηξέηεο ρψξεο  

- ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) 2015/1831 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 7εο Οθησβξένπ 
2015 γηα ηε ζΫζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1144/2014 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηηο ελΫξγεηεο ελεκΫξσζεο 
θαη πξνψζεζεο πνπ αθνξνχλ ηα γεσξγηθΪ πξντφληα θαη εθαξκφδνληαη ζηελ 

εζσηεξηθά αγνξΪ θαη ζε ηξέηεο ρψξεο.  

- Σελ ζρεηηθά λνκνζεζέα γηα Καλνληζκνχο ηεο Γεκνθξαηέαο ηεο Κχπξνπ γηα ηελ 
αλΪζεζε δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ φπσο Ϋρνπλ ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχνπλ 

- Σελ χκβαζε Δπηρνξάγεζεο NATURAL EUROPE 874786 πνπ ζα ππνγξαθεέ κε ηελ 

Δπξσπατθά Δπηηξνπά. 

Γημοζιψηηηα 

Πεξέιεςε ηεο δηαθάξπμεο Ϋρεη αλαξηεζεέ ζηηο ηζηνζειέδεο ησλ Αλαζεηφλησλ, ζε δχν 

εθεκεξέδεο εζληθάο θπθινθνξέαο ζηελ ΔιιΪδα θαη δχν ζηελ Κχπξν, ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ, ζηνλ Πέλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Δκπνξηθνχ 

Δπηκειεηεξένπ Ηκαζέαο ελψ πεξέιεςε ηεο Γηαθάξπμεο ζηελ επέζεκε Δθεκεξέδα ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο Ϋρεη δεκνζηεπηεέ ζηηο 31.10.2019. 

1) Πεπιγπαθή ηος Ππογπάμμαηορ 

1.1. Αναθέηονηερ  

ΔΠΧΝΤΜΙΑ Γ.ΔΛ.ΚΟ.Φ. Α.Δ. 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ Κνπαλφο ΝΪνπζαο, Ν.Ηκαζέαο,  Σ.Κ. 59035 

E- MAIL  sales@delcof.gr   

ΣΗΛΔΦΧΝΟ +30 2332043237 

ΦΑΞ +30 2332043006 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  θα. Οιπκπέα Απνζηφινπ 

 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ Παναγποηικψρ ωνδεζμορ Κωππος 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
Κ. ΜΪηζε θαη ακνπ 15 Κηάξην ΔιβΪζηε 1νο φξνθνο 1687 

Λεπθσζέα Κχπξνο 

mailto:sales@delcof.gr
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E- MAIL  panagrotikos@panagrotikos.org.cy 

ΣΗΛΔΦΧΝΟ +357 22 423267  

ΦΑΞ +357 22422809 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  ΑλαζηΪζεο ΓηαπΪλεο 

1.2. Αγοπέρ ηψσοι 

Οη αγνξΫο ζηφρνη βξέζθνληαη ζηελ Νφηηα θαη Ννηηναλαηνιηθά Αζέα κηα γεσγξαθηθά δψλε 

πςειάο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ Έλσζε. Πην ζπγθεθξηκΫλα αγνξΫο ζηφρνη εέλαη ε Νφηηνο ΚνξΫα, 

ε ΣαηβΪλ, ε Μαιαηζέα, νη Φηιηππέλεο θαη ε Ιαπσλέα.  

1.3 Ανηικείμενο ηος έπγος 

Σν Ϋξγν πεξηιακβΪλεη ηελ πινπνέεζε ελφο ηζνξξνπεκΫλνπ πιαηζένπ δξΪζεσλ ελεκΫξσζεο θαη 

πξνψζεζεο πνπ ρσξέδεηαη ζηηο παξαθΪησ θαηεγνξέεο δξΪζεσλ, φπσο πεξηγξΪθνληαη ζην 

ΠαξΪξηεκα Β ηνπ παξφληνο:  

 Ιζηφηνπνο, κΫζα θνηλσληθάο δηθηχσζεο 

  Γηαθάκηζε  

 Δξγαιεέα επηθνηλσλέαο  

  Δθδειψζεηο (εθζΫζεηο, παξνπζηΪζεηο θαη επηζθΫςεηο ζηελ Δπξψπε) 

 Πξνψζεζε ζηα ζεκεέα πψιεζεο 

1.4. Πποχπολογιζμψρ - Πποζθοπέρ 

 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ππφ αλΪζεζε Ϋξγνπ εέλαη 2.544.770€ (πιΫνλ ΦΠΑ) θαη 

θαηαλΫκεηαη ζε δχν ηκάκαηα κε βΪζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θΪζε αλαζΫηνληνο: 

ΣΜΗΜΑ 1 – ΔιιΪδα (LOT 1 GR): 1.410.605 επξψ 

ΣΜΗΜΑ 2 – Κχπξνο (LOT 2 CY): 1.134.165 επξψ 

ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκΫο ζα πεξηιακβΪλεηαη θΪζε ζρεηηθά κε ην Ϋξγν δαπΪλε. Οη 

πξνζθνξΫο πξΫπεη λα αθνξνχλ ψλα ηα ημήμαηα ηος Ϋξγνπ θαη γηα φιεο ηηο δξΪζεηο φπσο 

απηΪ παξνπζηΪδνληαη ζην Παπάπηημα Β γηα φιε ηελ δηΪξθεηα πινπνέεζεο ηνπ. ΠξνζθνξΫο γηα 

ηκάκαηα ηνπ Ϋξγνπ ά ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο δελ ζα γέλνπλ απνδεθηΫο. 
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2) Πεπιγπαθή Γιαγυνιζμοω 

2.1. Σψπορ και σπψνορ ςποβολήρ πποζθοπϊν 

Η εκεξνκελέα ιάμεο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ εέλαη ε 26ε Ννεκβξένπ 2019, θαη εκΫξα 

Σξέηε κΫρξη ηηο 13:00 ζηα γξαθεέα ηνπ Δπηθεθαιάο ΑλαζΫηνληνο. Πιεξνθνξέεο θαη 

δηεπθξηλάζεηο επέ ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα δέλνληαη κΫρξη  πΫληε (-5-) εκΫξεο πξηλ απφ 

ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ θαη απφ ηα δχν ζεκεέα επαθάο πνπ 

νξέδνληαη ζηελ παξνχζα. 

Η δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηελ 

Δπηηξνπά πνπ Ϋρεη νξηζηεέ κεηΪ ηελ θαηαιεθηηθά ψξα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ ζε θιεηζηά 

ζπλεδξέαζε  

Οη ΠξνζθνξΫο πξΫπεη λα ππνβιεζνχλ, εέηε ηδηνρεέξσο, εέηε κε ζπζηεκΫλε ηαρπδξνκηθά 

επηζηνιά ά ηαρπκεηαθνξΪ θαηΪ ηνλ ρξφλν ιάμεο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. Οη ΑλαζΫηνληεο 

δελ επζχλνληαη γηα νπνηαδάπνηε απνζηνιά πνπ Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηαρπδξνκεέν ά 

ηαρπκεηαθνξΪ θαη ζα θηΪζεη ζην ηφπν ππνβνιάο κεηΪ ηελ παξαπΪλσ εκεξνκελέα θαη ψξα. 

ΜεηΪ ηελ παξαπΪλσ εκεξνκελέα θαη ψξα δελ γέλεηαη δεθηά Ϊιιε πξνζθνξΪ. Δθπξφζεζκεο 

ΠξνζθνξΫο δελ γέλνληαη απνδεθηΫο, δελ απνζθξαγέδνληαη θαη θπιΪζζνληαη γηα κέα εβδνκΪδα 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο νπνέαο νη πξνζθΫξνληεο Ϋρνπλ ην δηθαέσκα λα ηηο παξαιΪβνπλ.  

Οη ΠξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθΫξνληεο γηα δχν (-2-) κάλεο, 

πξνζεζκέα πνπ αξρέδεη απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελέαο δηεμαγσγάο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ε θΪζε ππνβαιιφκελν θΪθειν πξνζθνξΪο δέδεηαη μερσξηζηφο αξηζκφο πξσηνθφιινπ. Έγθπξεο 

εέλαη νη πξνζθνξΫο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κΫρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα 

ππνβνιάο.  

Δπηζεκαέλεηαη φηη κέα ΠξνζθνξΪ δελ γέλεηαη απνδεθηά θαη απνθιεέεηαη απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ζε πεξέπησζε πνπ θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Δπηηξνπάο: 

 Γελ εέλαη ζχκθσλε κε ηνπο επέ κΫξνπο φξνπο, φπνπ απηνέ αλαθΫξνληαη ζην παξφλ 

Σεχρνο. 

 Δέλαη αφξηζηε θαη δελ κπνξεέ λα αμηνινγεζεέ ά εέλαη ππφ αέξεζε ά πεξηΫρεη ειιηπά ά 

αλαθξηβά ζηνηρεέα. 

 Απφ ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά ά / 

θαη ην πξνζθεξφκελν ηέκεκα. 

 Η Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ εέλαη πςειφηεξε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ παξφληνο 

Σεχρνπο.  

 Η Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ πεξηιακβΪλεη ππεξβνιηθΪ κεγΪιε Ϋθπησζε επέ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ε νπνέα θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Δπηηξνπάο δελ δηαζθαιέδεη ηελ θαιχηεξε 

ζρΫζε θφζηνπο - σθΫιεηαο. 

2.2. Γενικοί ψποι 

Όινη νη πεξηερφκελνη ζην Σεχρνο, φξνη θαη απαηηάζεηο εέλαη ππνρξεσηηθνέ γηα ηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο. ΠξνζθνξΫο πνπ εέλαη αφξηζηεο θαη αλεπέδεθηεο εθηέκεζεο, πεξηΫρνπλ φξνπο 

αληέζεηνπο ά αηξΫζεηο ά πεξηΫρνπλ ειιηπά ά αλαθξηβά ζηνηρεέα ραξαθηεξέδνληαη σο κε 

απνδεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη. 

Οη ζπκκεηΫρνληεο παξαηηνχληαη απφ θΪζε δηθαέσκα λα δεηάζνπλ νπνηαζδάπνηε θχζεσο 

επζχλεο ά λα αμηψζνπλ νπνηαδάπνηε απνδεκέσζε απφ ηνλ ΑλαζΫηνληα ζε πεξέπησζε αλαβνιάο 

ά καηαέσζεο ά αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ά απφξξηςεο ηεο ππνβιεζεέζαο πξνζθνξΪο ηνπο 

γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν ά κε νξηζηηθάο Ϋλαξμεο πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν. 
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2.3. Γικαίυμα ςμμεηοσήρ 

Η ζπκκεηνρά ζηνλ Γηαγσληζκφ πξνυπνζΫηεη θαη απνηειεέ ηεθκάξην φηη ν ΠξνζθΫξσλ 

Ϋιαβε γλψζε ηνπ παξφληνο Σεχρνπο, θαζψο θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζπλζεθψλ εθηΫιεζεο ηνπ 

Ϋξγνπ θαη ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ θαλνληζκψλ πινπνέεζεο.  

Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην Γηαγσληζκφ Ϋρνπλ: 

 ΦπζηθΪ ά ΝνκηθΪ πξφζσπα ά ελψζεηο / θνηλνπξαμέεο απηψλ πνπ αζθνχλ ππεξεζέεο 

ζπλαθεέο κε δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πξνψζεζεο, δηαθάκηζεο θαη κΪξθεηηλγθ ά/θαη 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα ά ζε Ϊιιν θξΪηνο κΫινο 

ηεο ΔΔ ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ά ζε Σξέηεο Υψξεο πνπ Ϋρνπλ 

ππνγξΪςεη ηε ζπκθσλέα Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ (Ν. 

513/1997). Οη Δλψζεηο κεηαμχ ηνπο δελ ππνρξενχληαη λα ζπζηάζνπλ  ζπγθεθξηκΫλε 

λνκηθά κνξθά θαηΪ ην ζηΪδην ηεο ππνβνιάο ηεο πξφηαζεο, σζηφζν ζε πεξέπησζε πνπ ην 

πξνθεξπζζφκελν κε ην παξφλ Ϋξγν θαηαθπξσζεέ ζε Ϋλσζε / θνηλνπξαμέα θπζηθψλ ά 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, ν ΑλαζΫησλ Ϋρεη ηελ επρΫξεηα, γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηΫιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, λα δεηάζεη απφ ηελ Ϋλσζε / θνηλνπξαμέα λα πεξηβιεζεέ νξηζκΫλε λνκηθά κνξθά 

θαη ε Ϋλσζε / θνηλνπξαμέα, ζηελ πεξέπησζε απηά, ππνρξενχηαη λα ζπζηάζεη θνηλνπξαμέα 

δηα ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξΪθνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα πεξέ θνηλνπξαμέαο 

επηηεδεπκαηηψλ (Ϊξζξν 2 παξ. 2 Κ.Β..). 

 ΠξΫπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ ηέζεληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1144/2014 θαη 

ησλ Καλνληζκψλ (ΔΔ) 2015/1829 θαη 2015/1831 θαη ζηελ ΚΤΑ 419/16.03.2017 

 ΝνκηθΪ πξφζσπα πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζηελ ΔιιΪδα ά ελψζεηο ά θνηλνπξαμέεο απηψλ, 

πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, πξΫπεη λα αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηγξΪθνληαη ζην παξφλ Ϋξγν, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζΫζεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο. 

 Γελ βξέζθνληαη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ε νπνέα κπνξεέ λα επεξεΪζεη αξλεηηθΪ ηελ 

εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 110 παξ. 1γ ηνπ Καλ. 

966/2012 

 Έρνπλ νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα ηνπιΪρηζην ηξέα (3) Ϋηε πξηλ ηελ πξνθάξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνχ    

 Φπζηθφ ά Ννκηθφ πξφζσπν, πνπ ιακβΪλεη κΫξνο ζην δηαγσληζκφ δελ επηηξΫπεηαη λα 

ζπκκεηΫρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κέαο ππνςεθηφηεηεο, κε πνηλά απνθιεηζκνχ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ππνςεθηνηάησλ ζηηο νπνέεο ζπκκεηΫρεη απφ ην δηαγσληζκφ. Η έδηα απαγφξεπζε 

θαηαιακβΪλεη θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο, νη νπνένη δχλαηαη λα ζπλεξγΪδνληαη κε Ϋλαλ κφλν 

ππνςάθην. 

2.4. Δγγςήζειρ  ζςμμεηοσήρ 

Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ νη ππνςάθηνη πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ επέ πνηλά 

απνθιεηζκνχ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, πνζνχ 25.000 (εέθνζη πΫληε ρηιηΪδεο) επξψ 

ζχκθσλα κε ην ΠαξΪξηεκα Α. Οη εγγπάζεηο εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε − κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Σα αληέζηνηρα Ϋγγξαθα ησλ 

εγγπάζεσλ, αλ δελ εέλαη δηαηππσκΫλα ζηελ Διιεληθά, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε 

κεηΪθξαζε. Η ηζρχο ηεο εγγπεηηθάο ζα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα κάλα κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο. 

2.5. ωνηαξη και Τποβολή Πποζθοπϊν 

Η ΠξνζθνξΪ πξΫπεη : 

- λα Ϋρεη ζπληαρζεέ ζηελ Διιεληθά γιψζζα, κε εμαέξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ ζα 

αλαθΫξνληαη θαη ζηελ Αγγιηθά θαη, αλ απηνέ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ 

Διιεληθά, ζα αλαθΫξνληαη κφλνλ ζηελ Αγγιηθά. 

- λα εέλαη δαθηπινγξαθεκΫλε θαη λα κε θΫξεη παξΪηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζέκαηα, 

δηαγξαθΫο, πξνζζάθεο, θιπ.). Αλ ππΪξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζάθεο, θιπ. ζα πξΫπεη λα 

εέλαη κε ηα έδηα ζηνηρεέα εθηππσηηθάο κεραλάο, ε δε αξκφδηα Δπηηξνπά ηνπ 
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Γηαγσληζκνχ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ζα κνλνγξΪθεη ηηο δηνξζψζεηο, θιπ. θαη γεληθΪ ζα 

επηβεβαηψλεη φηη Ϋγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξΪγηζε ηεο ΠξνζθνξΪο. 

- λα ππνβιεζεέ ζε Ϋλα (-1-) πξσηφηππν θαη Ϋλα (-1-) αληέγξαθν ζηνλ έδην θΪθειν πνπ 

δελ εέλαη δπλαηφ λα απνζθξαγηζζεέ ρσξέο λα αθάζεη έρλε θαη επηπιΫνλ ζα θΫξεη ηηο 

παξαθΪησ ελδεέμεηο: 

o Δπσλπκέα, ην επΪγγεικα, ηε δηεχζπλζε θαη ηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ηνπ 

πξνζθΫξνληνο, 

o ΓΔΛΚΟΦ Α.Δ. – ΠΑΝΑΓΡΟΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Κνηλά Δπηηξνπά 

Γηαγσληζκνχ» γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ πνιππξνγξΪκκαηνο NATURAL  EUROPE 

874786 

ε Ϋλα απφ ηα δπν παξαπΪλσ αληέηππα θαη ζε θΪζε ζειέδα απηνχ, ζα γξΪθεηαη ε ιΫμε 

"ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ" θαη απηφ ζα εέλαη ην επηθξαηΫζηεξν ησλ Ϊιισλ αληηηχπσλ, ζε πεξέπησζε 

δηαθνξΪο κεηαμχ ηνπο.  

2.6. Πεπιεσψμενο Πποζθοπϊν 

ΚΪζε ΠξνζθνξΪ πεξηιακβΪλεη ππνρξεσηηθΪ ηα εμάο: 

α) Αέηεζε πκκεηνράο ηνπ πξνζθΫξνληνο ζην Γηαγσληζκφ, ππνγεγξακκΫλε απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπφ ηνπ, κε ηελ νπνέα ξεηΪ παξαηηεέηαη απφ θΪζε δηθαέσκα λα δεηάζεη νπνηαζδάπνηε 

θχζεσο επζχλεο ά λα αμηψζεη απνδεκέσζε  ζε πεξέπησζε αλαβνιάο ά καηαέσζεο ά αθχξσζεο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ ά απφξξηςεο ηεο ππνβιεζεέζαο ΠξνζθνξΪο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν. 

β) Σξεηο μερσξηζηνχο ΤπνθαθΫινπο πνπ ζα πεξηιακβΪλνπλ Ϋλαλ ΤπνθΪθειν  πνπ ζα πεξηΫρεη 

ηα ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο θαη δχν ΤπνθαθΫινπο  πνπ ζα πεξηΫρνπλ αληέζηνηρα ηελ Σερληθά 

ΠξνζθνξΪ θαη ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ηνπ πξνζθΫξνληνο. Οη ΤπνθΪθεινη ζα θΫξνπλ ηηο 

ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ θαη επηπιΫνλ ηελ Ϋλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ»,  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» αλΪινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

Η δνκά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θΪζε ππνθαθΫινπ πεξηγξΪθνληαη παξαθΪησ: 

ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Α: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ππνςάθηνη νθεέινπλ λα θαηαζΫζνπλ ππνρξεσηηθΪ καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο επέ 

πνηλά απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα θαηΪ πεξέπησζε ΓηθαηνινγεηηθΪ. 

Δπέζεο ζα πξΫπεη λα ζπκπεξηιΪβνπλ ζην ΦΪθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», ζπκπιεξσκΫλνπο 

ηνπο παξαθΪησ πέλαθεο θαηΪ πεξέπησζε (ζχκθσλα κε ηελ λνκηθά ηνπο κνξθά) ιακβΪλνληαο 

ππφςε ηηο αθφινπζεο επεμεγάζεηο/νδεγέεο : 

1. ηε ηάιε «ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ» πεξηγξΪθνληαη ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ 

πνπ ζα πξΫπεη λα ππνβιεζνχλ ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ ππνςάθην ΑλΪδνρν, επέ πνηλά 

απνθιεηζκνχ. 

2.  ηε ζηάιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεέ απφ ηνλ ππνςάθην ην αληέζηνηρν θεθΪιαην ά 

ελφηεηα ηνπ θαθΫινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ζην νπνέν πεξηιακβΪλεηαη ην απαηηνχκελν 

δηθαηνινγεηηθφ. 

 

 

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Τπεχζπλε Γάισζε γηα ηνλ πξνζθΫξνληα θαη γηα ηα λνκηθΪ πξφζσπα 

θαη αηνκηθΪ γηα ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν, ζηελ νπνέα αλαγξΪθνληαη ηα 

ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ, θαη ζηελ νπνέα 

δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ δελ 

ππΪξρεη εηο βΪξνπο ηνπο ηειεζέδηθε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλαλ 

απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

- πκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε 
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- Γσξνδνθέα 

- ΑπΪηε 

- ΣξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο 

- Ννκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο 

- Παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ 

2. 

Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ πξνζθΫξνληαη θαη γηα ηα λνκηθΪ πξφζσπα ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ αηνκηθΪ, ζηελ νπνέα αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα 

ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα 

ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο:  

- Γελ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά 

θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο). 

Γελ Ϋρεη εθδνζεέ εηο βΪξνο ηνπ ηειεζέδηθε δηθαζηηθά απφθαζε ά 

αλΫθθιεηε δηνηθεηηθά πξΪμε. 

- Γελ ηειεέ ζε θαζεζηψο πηψρεπζεο θαη επέζεο φηη δελ ηειεέ ζε 

δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά αλαγθαζηηθάο 

δηαρεέξηζεο απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε 

δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά ηεινχλ ζε αλαζηνιά 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ 

- Γελ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο θαηΪ 

ηελ ζπκκεηνρά ζε Ϊιινπο δηαγσληζκνχο 

- Γελ Ϋρεη ζπλΪςεη ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζην 

πιαέζην ηνπ έδηνπ δηαγσληζκνχ κε ζηφρν ηελ ζηξΫβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ 

- Γελ Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ 

εθηΫιεζε νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο, απνδεκηψζεηο ά 

Ϊιιεο φκνηεο θπξψζεηο  

 

3. 

Τπεχζπλε Γάισζε ζηελ νπνέα ζα αλαθΫξνπλ φηη δελ βξέζθνληαη ζε 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ε νπνέα κπνξεέ λα επεξεΪζεη αξλεηηθΪ ηελ 

εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 110 

παξ. 1γ ηνπ Καλ. 966/2012 

 

4 
Δγγπεηηθά ζπκκεηνράο βΪζε ηνπ ζρεηηθνχ ππνδεέγκαηνο ηνπ 

Παξαξηάκαηνο Α 

 

 

ηελ πεξέπησζε πνπ ε ΠξνζθνξΪ ππνβΪιιεηαη απφ Έλσζε / Κνηλνπξαμέα απαηηνχληαη 

φια ηα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε ζπκκεηΫρνληα ζε απηάλ.  ΔπηπιΫνλ 

απαηηεέηαη ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζέαο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Έλσζε, πξνζδηνξηζκνχ 

ελφο εθ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμέαο σο πληνληζηά θαη εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπνπ 

ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμέαο. ηελ ζπκθσλέα ζα πξΫπεη λα αλαθΫξεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνράο 

ηνπ θΪζε κΫινπο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμέαο.  

Οη Δλψζεηο / Κνηλνπξαμέεο δελ ππνρξενχληαη λα Ϋρνπλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά θαηΪ 

ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο. Η επηιεγεέζα θνηλνπξαμέα ππνρξενχηαη λα 

πεξηβιεζεέ ζε ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά, εΪλ ηεο αλαηεζεέ ε ζχκβαζε, ζην κΫηξν πνπ ε 

πεξηβνιά απηά ηεο λνκηθάο κνξθάο εέλαη αλαγθαέα γηα ηελ νξζά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαηΪ 

ηελ θξέζε ΑλαζΫηνληνο. Αλ ν ΑλαζΫησλ θξέλεη φηη δελ εέλαη αλαγθαέα ε ζχζηαζε Κνηλνπξαμέαο 

ηφηε ηα κΫιε ηεο ζα ππνγξΪςνπλ μερσξηζηΫο ζπκβΪζεηο κε ηνλ ΑλαζΫησλ γηα ην ηκάκα ηνπ 

Ϋξγνπ πνπ Ϋρνπλ νξέζεη φηη ζα αλαιΪβεη θΪζε Ϋλαο απφ απηνχο. 
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ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε γιψζζα Ϊιιε, εθηφο ηεο ειιεληθάο, ζα ζπλνδεχνληαη 
ππνρξεσηηθΪ απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ Διιεληθά γιψζζα. 

Γικαιολογηηικά ικανψηηηαρ εκηέλεζηρ ζωμβαζηρ 

I.  Καηαλληλψηηηα για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιψηηηαρ 

Οη ππνςάθηνη ππνβΪιινπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθΪ: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

ΠηζηνπνηεηηθΪ εγγξαθάο  ησλ δηαγσληδνκΫλσλ ζε εκπνξηθΪ ά 

επαγγεικαηηθΪ κεηξψα, απφ ηα νπνέα  ζα πξνθχπηεη φηη δελ  Ϋρνπλ 

παχζεη ά αλαζηεέιεη ηηο επαγγεικαηηθΫο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

 

2. 

ΝνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα φηη αζθνχλ νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα  

ηνπιΪρηζην Ϋλα Ϋηνο πξηλ ηελ πξνθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ (γηα ηηο Α.Δ. 

θαη Δ.Π.Δ.: Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο καδέ κε ηηο ηξνπνπνηάζεηο ηνπ, θαη 

ηα αληέζηνηρα ΦΔΚ, γηα ηηο αηνκηθΫο επηρεηξάζεηο: βεβαέσζε Ϋλαξμεο 

εξγαζηψλ καδέ κε ηηο ηπρφλ κεηαβνιΫο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.) 

 

3. 

Παξνπζέαζε πξνζθΫξνληνο 

ηελ ελφηεηα απηά ηεο πξνζθνξΪο ζα πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ λα 

πεξηιακβΪλνληαη ηνπιΪρηζηνλ ηα εμάο: 

 ΓεληθΫο πιεξνθνξέεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθΪ, ηελ επηρεηξεκαηηθά  

δξαζηεξηφηεηα, ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα δηνέθεζεο θαη 

ιεηηνπξγέαο κε αλαθνξΪ ζε ηπρφλ δηεζλψο  αλαγλσξηζκΫλα 

πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη,  ηελ ηερληθά ππνδνκά, ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηΪ εηδηθφηεηα, ηελ δπλαηφηεηα 

παξαγσγάο ηνπ δεηνχκελνπ Ϋξγνπ, ηα δηαζΫζηκα εξγαιεέα 

ππνζηάξημεο 

 πεξηγξαθά θαη ηεθκεξέσζε ηεο γλψζεο ηεο θαηΪζηαζεο ζηε 

ρψξα/ρψξεο ζηηο νπνέεο ζηνρεχεη ην πξφγξακκα ζηνλ 

ζπγθεθξηκΫλν ηνκΫα ηνλ νπνέν εθαξκφδεηαη 

 

IΙ.  Σεσνική και επαγγελμαηική ικανψηηηα 

Οη ππνςάθηνη ππνβΪιινπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθΪ: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

ΚαηΪινγνο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειΫζηεθαλ ά παξαδφζεθαλ 

θαηΪ ηελ ηειεπηαέα πεληαεηέα, ζπλνδεπφκελνο απφ πηζηνπνηεηηθΪ 

νξζάο εθηΫιεζεο θαη νινθιάξσζεο φισλ ησλ εξγαζηψλ ζε πεξέπησζε 

πνπ νη παξαιάπηεο ησλ Ϋξγσλ εέλαη θνξεέο ηνπ δεκνζένπ. Αλ νη 

παξαιάπηεο ησλ εξγαζηψλ εέλαη ηδησηηθνέ θνξεέο, νη παξαδφζεηο 

απνδεηθλχνληαη κε βεβαέσζε ηνπ παξαιάπηε. 

 

2. 

ΑλαθνξΪ ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ά ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, εέηε 

αλάθνπλ απεπζεέαο ζηελ επηρεέξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα εέηε φρη, 

ηδέσο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ά 

ησλ ππεξεζηψλ 

 

3. 

Πεξηγξαθά ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κΫηξσλ πνπ ιακβΪλεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ κΫζσλ 

κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο ηεο επηρεέξεζεο ηνπ 

 

4 

ΒηνγξαθηθΪ ζεκεηψκαηα κε αλαθνξΪ ζηνπο ηέηινπο ζπνπδψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ζηειερψλ ηεο επηρεέξεζεο πνπ ζα 

αλαιΪβνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δξΪζεσλ. ηα πξφζσπα ηεο νκΪδαο Ϋξγνπ 

πνπ δελ αλάθνπλ ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, πξΫπεη 

λα ππνβΪιιεηαη Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ πεξέ ηεο 
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ζρΫζεο εξγαζέαο κε ηα Ϊηνκα απηΪ, κε ζαθά αλαθνξΪ ζηε ρξνληθά 

δηΪξθεηα θαη ην αληηθεέκελν ηεο ζπλεξγαζέαο.  

ΙΙΙ. Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια  

Οη ππνςάθηνη ππνβΪιινπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθΪ: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Ιζνινγηζκνέ ηξηψλ (3) ηειεπηαέσλ εηψλ γηα φζνπο Ϋρνπλ λνκηθά 

ππνρξΫσζε ζχληαμεο ηζνινγηζκνχ, Ϊιισο νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ησλ 

ηξηψλ ηειεπηαέσλ εηψλ (π.ρ. θνξνινγηθΫο δειψζεηο) ζπλαξηάζεηο 

ηεο εκεξνκελέαο δεκηνπξγέαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

 

2. 

Γάισζε θχθινπ εξγαζηψλ ηξηψλ ηειεπηαέσλ εηψλ θαη θχθινπ 

εξγαζηψλ ζηνλ ηνκΫα δξαζηεξηνηάησλ πνπ απνηειεέ ην 

αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, ζπλαξηάζεη ηεο εκεξνκελέαο 

δεκηνπξγέαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

 

3 

Βεβαηψζεηο ηξαπεδηθψλ ηδξπκΪησλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

πηζηνιεπηηθά ηθαλφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ πεξέπησζε 

πνπ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ ζα απεπζπλζεέ ζε ηξαπεδηθΪ 

ηδξχκαηα 

 

4. 
Σπρφλ πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθάο θΪιπςεο επαγγεικαηηθψλ 

θηλδχλσλ 

 

 

Σα δηθαηνινγεηηθΪ ηερληθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο ηθαλφηεηαο ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηΪ 

ηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ Κξηηεξέσλ Δπηινγάο,  φπσο απηΪ πεξηγξΪθνληαη ζην 

ζχζηεκα Αμηνιφγεζεο  ηεο Πξνθάξπμεο   

ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Β: ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο ΤπνθΪθεινο Σερληθάο  ΠξνζθνξΪο πεξηιακβΪλεη ηηο παξαθΪησ Δλφηεηεο: 

Ι. Ανηίλητη ηος Έπγος:  

Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνέν ν πξνζθΫξσλ  ζθνπεχεη λα πξνζεγγέζεη 

ην Έξγν. Ιδηαέηεξε Ϋκθαζε ζα πξΫπεη λα δνζεέ ζηελ θαηαλφεζε ησλ απαηηάζεσλ ηνπ Έξγνπ.  

II.  Πεπιγπαθή ηηρ μεθοδολογίαρ ςλοποίηζηρ: 

α) ΑλΪπηπμε ζηξαηεγηθάο θαη επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ 

β) Μεζνδνινγηθά πξνζΫγγηζε - κειΫηε 

- Καηαλφεζε ηδηαέηεξσλ απαηηάζεσλ Ϋξγνπ 

- αθάλεηα εξγαζηψλ  

- Μεζνδνινγέα θαη εξγαιεέα πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ ψζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε πνηφηεηα θηα 

ε πιεξφηεηα ηνπ  

γ) ΟκΪδα Έξγνπ: χλζεζε ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ, Παξνπζέαζε νξγαλσηηθνχ ζράκαηνο 

πινπνέεζεο, γ) αθάλεηα ζπκκεηνράο ζηελ πινπνέεζε Ϋξγνπ . 

ΙΙΙ. Αναλςηικψ πλάνο δπάζευν/ Υπονοδιάγπαμμα: 

Αλαιπηηθά θαη ιεπηνκεξά πεξηγξαθά ησλ δξΪζεσλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

κε ζπγθεθξηκΫλν ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζεο  

 

ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ηνλ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» εζσθιεέεηαη ε Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ, ε 

νπνέα ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ηα Τπνδεέγκαηα ησλ ΠηλΪθσλ -  ΠαξΪξηεκα Β, λα εέλαη 

ζθξαγηζκΫλε θαη ππνγεγξακκΫλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ  θαη λα αλαθΫξεη ζε 

εηζαγσγηθά ζειέδα: 

α) ην ζπλνιηθφ πνζφ ζε ΔΤΡΧ (κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ), Ϋλαληη ηνπ νπνένπ 

πξνηέζεηαη ν πξνζθΫξσλ λα εθηειΫζεη ην Έξγν. 
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β) ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πξνζθνξΪο ζε ΔΤΡΧ μερσξηζηΪ. 

Η Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ επέζεο ζα πεξηιακβΪλεη: 

α) ΑλΪιπζε ηνπ θφζηνπο θΪζε δξΪζεο θαη φπνπ εέλαη απαξαέηεην αλΪιπζε αλΪ ρψξα, 

αλΪ Ϋηνο θαη αλΪ ελΫξγεηα (ηεκΪρην ά εέδνο ελΫξγεηαο). 

Η νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ ζπκκεηΫρνληνο κπνξεέ λα εέλαη ρακειφηεξε απφ ηνλ 

εγθεθξηκΫλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ϋξγνπ. ε πεξέπησζε φκσο πνπ ε πξνζθνξΪ ζχκθσλα κε ηελ 

θξέζε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ ζεσξεέηαη αζπλάζηζηα ρακειά ζα ηεξνχληαη νη δηαδηθαζέεο 

πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 52 ηνπ ΠΓ 60/2007 θαη ηνπ Ϊξζξνπ 55 ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ. 

Οη πξνζθΫξνληεο ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο: 

o ζα θνζηνινγνχλ αλαιπηηθΪ ην ζχλνιν ησλ αλαθεξφκελσλ ελεξγεηψλ ζηελ ηερληθά ιχζε 

θαη ηελ κεζνδνινγέα πινπνέεζεο πνπ πξνηεέλνπλ. 

o ζα δηαρσξέδνπλ θαη ζα αλαθΫξνπλ ην χςνο θαη ην πνζνζηφ ηεο ακνηβάο ηνπο επέ ηνπ 

θφζηνπο ησλ δξΪζεσλ θαζψο θαη ηπρφλ δαπΪλεο ηαμηδένπ, δηακνλάο ά Ϊιιεο δαπΪλεο πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ηελ πινπνέεζε ησλ δξΪζεσλ. ηελ ακνηβά απηά ζα πεξηιακβΪλνληαη φιεο 

νη ζρεηηθΫο δαπΪλεο φπσο ακνηβΫο πξνζσπηθνχ θαη ζπλεξγαηψλ, εξγνδνηηθΫο θφζηνο 

αγνξΪο ηπρφλ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνέεζε 

ηνπ φπσο επέζεο α) νη εηζθνξΫο ππΫξ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακεέσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

β) ν θφξνο εηζνδάκαηνο, θαζψο επέζεο θαη θφξνη, ηΫιε, θξαηάζεηο θαη νπνηεζδάπνηε 

Ϊιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο φπσο ηζρχνπλ θαηΪ ηνλ ρξφλν πνπ δεκηνπξγεέηαη ε 

ππνρξΫσζε θαηαβνιάο ηνπο. 

2.7. Ιζσωρ Πποζθοπϊν 

Οη πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςάθηνπο αλΪδνρνπο γηα δχν (-2-) κάλεο, 

πξνζεζκέα πνπ αξρέδεη απφ ηελ επφκελε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. 

Αλαθνέλσζε επηινγάο νξγαληζκνχ/σλ εθηΫιεζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο κπνξεέ λα γέλεη θαη 

κεηΪ ηε ιάμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, δεζκεχεη φκσο ηνλ Τπνςάθην κφλν εθ' φζνλ απηφο 

ηελ απνδερζεέ. ε πεξέπησζε Ϊξλεζεο ηνπ επηιερζΫληνο ε αλΪζεζε γέλεηαη ζηνλ πξψην 

επηιαρφληα. 

2.8. Κπιηήπιο Καηακωπυζηρ  

Η επηινγά ηνπ Οξγαληζκνχ ΔθηΫιεζεο ζα  πξαγκαηνπνηεζεέ κεηΪ  απφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ θαη επιλογή ηηρ πλέον ζςμθέποςζαρ απψ οικονομική άποτη 

πποζθοπάρ. Η δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο πεξηγξΪθεηαη  αλαιπηηθΪ ζην ζεκεέν 2.11 ηνπ 

παξφληνο. 

2.9 Αποζθπάγιζη Πποζθοπϊν Γιαγυνιζμοω 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ ζηα γξαθεέα ηνπ Δπηθεθαιά ΑλαζΫηνληνο, κεηΪ ηελ 

θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, παξνπζέα ηεο Κνηλάο Δπηηξνπάο 

Γηαγσληζκνχ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμάο: 

ηάδιο Α: Αποζθπάγιζη θακέλυν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» και «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Οη ΠξνζθνξΫο αξηζκνχληαη θαηΪ ζεηξΪ θαηΪζεζάο ηνπο θαη απνζθξαγέδνληαη νη θπξέσο 

θΪθεινη. Οη πξνζθνξΫο πνπ αλνέγνληαη θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ Ϋληππν.   

Φάκελορ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» 

ΜνλνγξΪθνληαη φια ηα Ϋληππα θαη νη ζειέδεο ησλ θαθΫισλ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», θαη 

ειΫγρνληαη σο πξνο ηελ πιεξφηεηΪ ηνπο. 
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Η Δπηηξνπά απνθαζέδεη λα θΪλεη δεθηνχο ηνπο ππνςεθένπο, γηα ηνπο νπνένπο Ϋρνπλ 

ηεξεζεέ νη ηππηθΫο πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο. Γηα φζνπο δηαγσληδφκελνπο δελ Ϋγηλαλ απνδεθηΫο 

νη πξνζθνξΫο, ηνπο επηζηξΫθνληαη θιεηζηνέ νη θΪθεινη ηεο Σερληθάο θαη Οηθνλνκηθάο 

πξνζθνξΪο, ελεκεξψλνληαο ηνπο γηα ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο. Οη δηαγσληδφκελνη Ϋρνπλ ην 

δηθαέσκα Ϋλζηαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζεκεέν 2.12 ηεο Πξνθάξπμεο. 

Φάκελορ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

ΚαηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ησλ θαθΫισλ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κνλνγξΪθνληαη φια ηα 

πξσηφηππα ζηνηρεέα θαηΪ θχιιν φια ηα Ϋληππα θαη ζειέδεο ησλ θαθΫισλ «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ»  απφ ηελ Δπηηξνπά,  

ηε ζπλΫρεηα εμεηΪδνληαη νη θΪθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ  σο πξνο ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηάζεηο ηεο πξνθάξπμεο, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ 

ηερληθάο θαη νηθνλνκηθάο ηθαλφηεηαο θαη  βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα θξηηάξηα επηινγάο 

πνπ αλαθΫξνληαη ζην ζεκεέν 2.11 ηεο παξνχζαο. 

Οη πξνζθνξΫο πνπ δελ ζα ιΪβνπλ ηελ ειΪρηζηε απαηηνχκελε βαζκνινγέα ησλ 50 

βαζκψλ, θαηΪ ην ζηΪδην ηεο  βαζκνινγέαο ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, ζα απνξξέπηνληαη θαη ζα  

επηζηξΫθεηαη ζθξαγηζκΫλνο ν θΪθεινο ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο, ελεκεξψλνληαο ηνπο γηα 

ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο. Οη δηαγσληδφκελνη Ϋρνπλ ην δηθαέσκα Ϋλζηαζεο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην ζεκεέν 2.12 ηεο Πξνθάξπμεο.    

ηάδιο Β: Αποζθπάγιζη θακέλυν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

ην ηειεπηαέν ζηΪδην, απνζθξαγέδνληαη νη θΪθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη 

εμεηΪδεηαη ε πιεξφηεηα Ϋθαζηνπ. 

ΜεηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ηεο Οηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, κνλνγξαθνχληαη φια ηα 

πξσηφηππα ζηνηρεέα θαηΪ θχιιν φια ηα Ϋληππα θαη ζειέδεο απφ ηελ Δπηηξνπά, ησλ θαθΫισλ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

Οη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξΫο δε θξέζεθαλ θαηΪ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ απνδεθηΫο, δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ επηζηξΫθνληαη 

κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΜεηΪ ην πΫξαο θαη ηεο νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο, ζπληΪζζεηαη ν Σειηθφο Πέλαθαο 

θαηΪηαμεο ησλ δηαγσληδνκΫλσλ θαηΪ θζέλνπζα ζεηξΪ βαζκνινγέαο, κε βΪζε ηα θξηηάξηα 

αλΪζεζεο, φπσο αλαιχνληαη ζην πεδέν 2.11, απφ ηνλ νπνέν θαη πξνθχπηεη ν επηιεγκΫλνο 

ππνςάθηνο ν νπνένο αλαδεηθλχεηαη σο Οξγαληζκφο ΔθηΫιεζεο. 

Η Δπηηξνπά ζπληΪζζεη Ϋθζεζε αμηνιφγεζεο ζηελ νπνέα ζα αηηηνινγεέ ηελ απφθαζε ηεο 

θαη ζα θαηαγξΪθνληαη ηα βαζηθΪ επξάκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. 

ε πεξέπησζε ζπλππνβνιάο κε ηελ πξνζθνξΪ ζηνηρεέσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηάξα, ε γλσζηνπνέεζε ησλ νπνέσλ ζηνπο ππνςεθένπο ζα Ϋζηγε ηα Ϋλλνκα ζπκθΫξνληα 

ηνπο, ηφηε ν πξνζθΫξσλ νθεέιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ Ϋλδεημε «πιεξνθνξέεο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα».  

Όιεο νη πιεξνθνξέεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα ζα πξΫπεη λα αλαθΫξνληαη 

αλαθεθαιαησηηθΪ ζηελ αξρά ηεο πξνζθνξΪο. Η Ϋλλνηα ηεο πιεξνθνξέαο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηάξα αθνξΪ κφλνλ ζηελ πξνζηαζέα ηνπ αποππήηος πνπ θαιχπηεη ηεσνικά ή εμποπικά 

δεηάκαηα ηεο επηρεέξεζεο ηνπ ππνςεθένπ. 

2.10. Γιεςκπινήζειρ επί ηυν πποζθοπϊν 

Η Δπηηξνπά Ϋρεη ην δηθαέσκα, εθ’ φζνλ ην θξέλεη αλαγθαέν, λα δεηάζεη απφ ηνλ 

ΠξνζθΫξνληα/νληεο ηελ παξνρά Ϋγγξαθσλ δηεπθξηλάζεσλ. 
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2.11. ωζηημα Αξιολψγηζηρ Πποζθοπϊν 

Η ζηαδηαθά αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζηεξέδεηαη ζηα παξαθΪησ θξηηάξηα επηινγάο θαη 

αλΪζεζεο. ΚαηΪ ην πξψην ζηΪδην θαη κεηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ηνπ θαθΫινπ δηθαηνινγεηηθψλ 

εθαξκφδνληαη ηα παξαθΪησ θξηηάξηα: 

ΣΑΓΙΟ Ι: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 60 

1.1  Έξγα θαη ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηεο Ϋξγνπ 40 

1.2  Γλψζε - εμεηδέθεπζε- εκπεηξέα ηνπ πξνζσπηθνχ πινπνέεζεο ηνπ 

Ϋξγνπ 
20 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ 40 

2.1  Οηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην αληηθεέκελν 20 

2.2  ΟηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ζε ζρΫζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ϋξγνπ 20 

Οη νξγαληζκνέ εθηΫιεζεο γηα λα πξνρσξάζνπλ ζην επφκελν ζηΪδην: ηεο αμηνιφγεζεο κε βΪζε 

ηα Κξηηάξηα ΑλΪζεζεο, πξΫπεη λα ζπγθεληξψζνπλ βαζκνινγέα ζηα θξηηάξηα επηινγάο 

κεγαιχηεξε ά έζε ησλ 50 βαζκψλ. ΠξνζθνξΫο πνπ ζα ιΪβνπλ ζην ζηΪδην απηφ βαζκνινγέα 

θΪησ ηνπ 50 απνξξέπηνληαη.  

 

ΣΑΓΙΟ ΙΙ: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α.  ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Α.1 Αληέιεςε ηνπ Έξγνπ 30 

Α.2 Πεξηγξαθά κεζνδνινγέαο πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ 40 

Α.3 Αλαιπηηθά Παξνπζέαζε ησλ δξΪζεσλ  & ρξνλνδηΪγξακκα 30 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Αλαιπηηθά παξνπζέαζε πξνυπνινγηζκνχ δξΪζεσλ πξνηεηλφκελε (%) 

ακνηβά νξγαληζκνχ εθηΫιεζεο - ζπλνιηθφ πνζφ 
 

Γηα ηελ θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ  επηινγά ηεο ζπκθεξφηεξεο  απφ νηθνλνκηθά 

Ϊπνςε ΠξνζθνξΪο ε Δπηηξνπά ζα εθαξκφζεη ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

{Ποιψηηηα πποζθεπψμενος έπγος (Ai)*70%} + {Οικονομική πποζθοπά 

(Bi)*30%} 

Όπνπ: 

Αi: ε βαζκνινγέα ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ Ϋξγνπ θΪζε πξφηαζεο  

Bi: ε βαζκνινγέα ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο θΪζε πξφηαζεο ε νπνέα ππνινγέδεηαη απφ ην 

θιΪζκα Pmax /Pi, φπνπ Pmax εέλαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ϋξγνπ ππφ αλΪζεζε θαη Pi 

εέλαη ε ζπλνιηθά πξνζθνξΪ ηνπ δηαγσληδφκελνπ ππ’ αξηζ. (i). 

Η ζπλνιηθά βαζκνινγέα ηεο θΪζε ΠξνζθνξΪο εέλαη ην Ϊζξνηζκα ησλ βαζκνινγηψλ ησλ 

επηκΫξνπο θξηηεξέσλ αλΪζεζεο, ζηξνγγπινπνηεκΫλσλ ζηα δχν (-2-) δεθαδηθΪ ςεθέα. 

Χο ζπκθΫξνπζα πξνζθνξΪ πξνθχπηεη απηά πνπ ζα επηηχρεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγέα. 

Η Δπηηξνπά κε ηελ νινθιάξσζε ησλ ζηαδέσλ αμηνιφγεζεο ζα ζπληΪμεη πξαθηηθφ 

απνηειεζκΪησλ δηαγσληζκνχ ην νπνέν ζα δηαβηβαζηεέ ζηνλ ΑλαζΫησλ θαη ζα θνηλνπνηεζεέ 

ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο.  
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2.12. Δνζηάζειρ 

Τπνςάθηνη ησλ νπνέσλ νη πξνζθνξΫο απνξξέπηνληαη εέηε γηαηέ δελ πιεξνχλ ηηο ηππηθΫο 

πξνυπνζΫζεηο, βΪζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο ά δηαθσλνχλ κε ηελ θξέζε ηεο Δπηηξνπάο θαη ην 

απνηΫιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο, Ϋρνπλ ην δηθαέσκα λα ππνβΪινπλ γξαπηά Ϋλζηαζε εληφο 3 

εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκΫξα πνπ Ϋιαβαλ  γλψζε ηεο απφξξηςεο ηνπο  .  

Η Ϋλζηαζε πξΫπεη λα απνζηΫιιεηαη  Ϊκεζα ζηνλ θνξΫα κε fax ε email ά λα παξαδέδεηαη 

ζηα γξαθεέα ηνπ ΑλαζΫηνληνο. ΜεηΪ ηελ πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο απηάο, ηπρφλ ελζηΪζεηο ζα 

παξαιακβΪλνληαη, ζα ζθξαγέδνληαη ζαλ εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα εμεηΪδνληαη.  

Οη ελζηΪζεηο ζα εμεηΪδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά ε νπνέα ζα απνθαζέδεη ζρεηηθΪ εληφο 

πΫληε (-5-) εκεξψλ. Η απφθαζε ζα εέλαη ηειεζέδηθε θαη ακεηΪθιεηε θαη ζα θνηλνπνηεέηαη 

εγγξΪθσο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

2.13. Ανακοίνυζη αποηελέζμαηορ διαγυνιζμοω  

Ο ΑλαζΫησλ ζα ελεκεξψζεη γξαπηψο ηνπο ππνςεθένπο γηα ηηο απνθΪζεηο πνπ 

ειάθζεζαλ ζρεηηθΪ κε ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ιφγσλ γηα ηνπο 

νπνένπο απνθΪζηζε ηελ απφξξηςε πξνζθνξψλ, ηε κε αλΪζεζε ζχκβαζεο γηα ηελ νπνέα ππάξμε 

δηαγσληζκφο ά ηελ ηπρφλ λΫα δηαδηθαζέα. 

 Ο ΑλαζΫησλ δχλαηαη λα απνθαζέζεη λα κελ γλσζηνπνηάζεη νξηζκΫλεο πιεξνθνξέεο πνπ 

αλαθΫξνληαη πην πΪλσ, εΪλ ε γλσζηνπνέεζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ δχλαηαη λα εκπνδέζεη 

ηελ εθαξκνγά ησλ λφκσλ, λα εέλαη αληέζεηε πξνο ην δεκφζην ζπκθΫξνλ ά λα βιΪςεη ηα λφκηκα 

εκπνξηθΪ ζπκθΫξνληαη δεκνζέσλ ά ηδησηηθψλ θνξΫσλ ά ηεο ζπλζάθεο ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ απηψλ 

2.14. Γικαιολογηηικά Καηακωπυζηρ 

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθΫξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκέαο πΫληε (-5-) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο 

εηδνπνέεζεο ζ’ απηφλ κε βεβαέσζε παξαιαβάο ά ζχκθσλα κε ην Ν.2672/1998 (Α’290), νθεέιεη 

λα  ππνβΪιεη ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, θαηΪ πεξέπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαη Ϋγγξαθα ηνπ  

Παξαξηάκαηνο Γ. 

2.15.  Οπιζηική καηακωπυζη ηος Γιαγυνιζμοω 

ΜεηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηελ Δπηηξνπά, απηά δηαβηβΪδεη ηα 

ΠξαθηηθΪ θαη φια ηα ζηνηρεέα ηνπ θαθΫινπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηα αξκφδηα φξγαλα ησλ 

ΑλαηεζΫλησλ, πνπ δηαηεξνχλ ην δηθαέσκα λα απνθαζέζνπλ γηα ηελ νξηζηηθά θαηαθχξσζε ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθά ησλ ζρεηηθψλ ζπκβΪζεσλ. 

2.16. Τπογπαθή ςμβάζευν - Δγγωηζη καλήρ εκηέλεζηρ 

Γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ ππνγξΪθεηαη ζρεηηθά χκβαζε ζηελ βΪζε ηεο χκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξΪςεη ν ΑλαζΫησλ (ΠαξΪξηεκα Δ) θαη ζηελ νπνέα ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκάκαηα ην 

παξφλ Σεχρνο θαη ηελ ΠξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ. Η ππνγξαθά ηεο χκβαζεο απφ ηνλ ΑλΪδνρν, 

ζα πξΫπεη λα Ϋρεη νινθιεξσζεέ εληφο δΫθα (-10-) εκεξψλ απφ ηελ Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε ηνπ. ε 

πεξέπησζε Κνηλνπξαμέαο ε επηιεγεέζα θνηλνπξαμέα ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεέ ζε ζπγθεθξηκΫλε 

λνκηθά κνξθά, εΪλ ηεο αλαηεζεέ ε ζχκβαζε, ζην κΫηξν πνπ ε πεξηβνιά απηά ηεο λνκηθάο 

κνξθάο εέλαη αλαγθαέα γηα ηελ νξζά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ ΑλαζΫηνληνο. 

Αλ ν ΑλαζΫησλ θξέλεη φηη δελ εέλαη αλαγθαέα ε ζχζηαζε Κνηλνπξαμέαο ηφηε ηα κΫιε ηεο ζα 

ππνγξΪςνπλ μερσξηζηΫο ζπκβΪζεηο κε ηνλ ΑλαζΫησλ γηα ην ηκάκα ηνπ Ϋξγνπ πνπ Ϋρνπλ νξέζεη 

φηη ζα αλαιΪβεη θΪζε Ϋλαο απφ απηνχο.  

Αλ ν ΑλΪδνρνο δε πξνζΫιζεη εγθαέξσο γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ά δελ πξνζθνκέζεη ηηο 

απαηηνχκελεο εγγπάζεηο γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Δξγνδφηε θαη θαηαπέπηεη ππΫξ ηνπ Δξγνδφηε ε 

εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ Αλαδφρνπ, σο πνηληθά ξάηξα θαη αλαπφδεηθηε απνδεκέσζε. 
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ε πεξέπησζε θάξπμεο Ϋθπησηνπ ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηνπο παξαπΪλσ ιφγνπο, ν Δξγνδφηεο 

κπνξεέ λα απνθαζέζεη αληέ ηεο επαλΪιεςεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηελ επηινγά σο Αλαδφρνπ ηνπ 

ππνςάθηνπ πνπ εέρε ζπγθεληξψζεη ηε δεχηεξε πςειφηεξε ζπλνιηθά βαζκνινγέα θαη ζε 

πεξέπησζε Ϊξλεζεο απηνχ ηελ δηεμαγσγά δηαπξαγκΪηεπζεο κε ηνπο επηθξαηΫζηεξνπο 

ππνςεθένπο.  

ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο ν ΑλΪδνρνο δειψλεη ηελ Ϋδξα ηεο επηρεέξεζεο ηνπ, ηελ 

αθξηβά ηεο δηεχζπλζε θαη νξέδεη αληέθιεην, θΪηνηθν ηεο Ϋδξαο ηνπ Δξγνδφηε, ν νπνένο 

θαηαζΫηεη δάισζε απνδνράο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. Αλ ν ΑλΪδνρνο ηνπ Έξγνπ εέλαη Κνηλνπξαμέα ά 

Έλσζε Πξνζψπσλ, θαηαηέζεηαη απφ ηα κΫιε ηεο ην ζρεηηθφ Ϋγγξαθν δηνξηζκνχ θνηλνχ 

εθπξνζψπνπ ηεο απΫλαληη ζηνλ Δξγνδφηε γηα φια ηα ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηΫιεζε ηεο 

χκβαζεο.  

ΚαλΫλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ κπνξεέ λα εθρσξάζεη ά λα κεηαβηβΪζεη ηε χκβαζε ά 

κΫξνο απηάο ά νπνηνδάπνηε δηθαέσκα ά ππνρξΫσζε απνξξΫεη απφ απηά ρσξέο πξνεγνχκελε 

γξαπηά ζπλαέλεζε ηνπ Γ.. ηνπ Δξγνδφηε.  

Ο ΑλΪδνρνο κπνξεέ λα πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο εληφο ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο 

εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνέλσζε θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά Δγγχεζεο Καιάο ΔθηΫιεζε ζχκθσλα κε 

ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηάκαηνο Α, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο 

αμέαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο.  

2.17. Πληπυμέρ 

Η πιεξσκά ησλ ακνηβψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη κε βΪζε ην ρξνλνδηΪγξακκα 

πινπνέεζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο φπσο απηφ Ϋρεη εγθξηζεέ. 

2.18. Δμπιζηεςηικψηηηα 

Καζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αιιΪ θαη κεηΪ ηε ιάμε ά ιχζε ηεο ν ΑλΪδνρνο 

αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα ηεξάζεη ερεκχζεηα θαη λα κε γλσζηνπνηεέ ζε ηξέηνπο ρσξέο ηελ 

Ϋγγξαθε ζπγθαηΪζεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο νπνηαδάπνηε Ϋγγξαθα, ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο 

πνπ ζα πεξηΫιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α- ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Δθδφηεο (Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο, ππνθαηΪζηεκα)   ……………………………. 

Ηκεξνκελέα Ϋθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: Γ.ΔΛ.ΚΟ.Φ Α.Δ. 

Κνπαλφο Ηκαζέαο Ν. Ηκαζέαο, Σ.Κ. 59035 

 

Ηκεξνκελέα Ϋθδνζεο,............. 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. γηα επξψ 50.000 

Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιά αλΫθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο κΫρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ επξψ πελάληα ρηιηΪδσλ (50.000) 

ππΫξ ηεο εηαηξεέαο …………………………………..ά ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο ησλ 

εηαηξεηψλ α).…………β) …….., αηνκηθΪ θαη γηα θΪζε κέα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο, 

γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο, ηεο 26η Νοεμβπίος 2019,  γηα 

ηελ αλΪδεημε νξγαληζκνχ εθηΫιεζεο γηα ην πνιππξφγξακκα "NATURAL EUROPE – 874786” ζηα 

πιαέζηα ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1144/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, 

ζχκθσλα κε ηo ππ’ αξ.: 01/2019 Σεχρνο Γηαγσληζκνχ. 

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρά ζηνλ αλσηΫξσ δηαγσληζκφ 

απνξξΫνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξεέαο θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα 

απφ κΫξνπο καο αληέξξεζε, ακθηζβάηεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε 

ηεο απαέηεζεο ζαο κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο απφ ηελ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε 

ηζρχνλ πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ. 

Η παξνχζα ηζρχεη κΫρξηο φηνπ απηά καο επηζηξαθεέ ά κΫρξηο φηνπ ιΪβνπκε Ϋγγξαθε δάισζά 

ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξάζνπκε ηελ ΣξΪπεδα καο απαιιαγκΫλε απφ θΪζε ζρεηηθά 

ππνρξΫσζε. Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ 

ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαέλεη ην 

φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζζεέ απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο. 

(ΔμνπζηνδνηεκΫλε Τπνγξαθά) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β- ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΔΧΝ 

Διζαγυγή 

Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 
επξσπατθψλ ηνκΫσλ κεηαπνέεζεο θξνχησλ θαη ειαηνιΪδνπ θαη λα απμάζεη ηηο εμαγσγΫο απφ ηα 

θξΪηε κΫιε ππνζηεξέδνληαο ηελ δηεζλνπνέεζε ηνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ σο 

επξσπατθΪ. Οη εηδηθνέ ζηφρνη εέλαη λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα  θαη ηελ θαηαλΪισζε 
ζπγθεθξηκΫλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο Έλσζεο θαη ε βειηέσζε ηεο εηθφλαο ηνπο εθηφο 

Έλσζεο, λα απμάζεη ηελ αμέα ησλ ελσζηαθψλ εμαγσγψλ θαη λα δεκηνπξγάζεη λΫεο εμαγσγΫο 
ζηηο πΫληε αγνξΫο. Σν πξφγξακκα ζα Ϋρεη Ϊκεζν νηθνλνκηθφ αληέθηππν: λα επηηχρεη πςειφ 

εηάζην ξπζκφο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ θαηΪ ηελ πεξένδν πινπνέεζεο πξνθεηκΫλνπ λα 

δεκηνπξγάζεη +8 εθαηνκκχξηα λΫεο εμαγσγΫο απφ ηα δχν θξΪηε κΫιε.  Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη 
λα αλαδεέμεη ηα εηδηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ κεζφδσλ αγξνηηθάο παξαγσγάο ζηελ Έλσζε θαη ζηα 

ζπκκεηΫρνληα θξΪηε κΫιε,  εηδηθΪ ζε ζΫκαηα πνηφηεηαο, αζθΪιεηαο ηξνθέκσλ, 
ηρλειαζηκφηεηαο, δηαηξνθηθψλ ζεκΪησλ, ζεβαζκνχ ζην πεξηβΪιινλ θαη βησζηκφηεηαο θαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ εηδηθΪ ζε φξνπο πνηφηεηαο, γεχζεο, 
πνηθηιέαο θαη παξαδφζεσλ.  

 

ηπαηηγική  
Έλα νινθιεξσκΫλν ζρΫδην δξΪζεο Ϋρεη επηιεγεέ ην νπνέν ζπλδπΪδεη φια ηα δηαζΫζηκα θαλΪιηα 

γηα δηαθνξεηηθΫο νκΪδεο ζηφρνπο, ηζρπξά online παξνπζέαο θαη κΫζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. 
ηαζεξά παξνπζέα ζε ζεκαληηθΫο δηεζλάο εθζΫζεηο, εμεηδηθεπκΫλεο B2B δξαζηεξηφηεηεο, 

παξαδνζηαθφ Above the Line marketing θαη εληαηηθνπνηεκΫλά Below the Line πξνψζεζε. 

ΠξνθεηκΫλνπ λα επηηπρεέ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ην πξφγξακκα Ϋρεη ζηεξηρζεέ ζηηο παξαθΪησ αξρΫο 

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ: ΟΙ δξαζηεξηφηεηεο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ «κηα θσλά θαη κηα εηθφλα» 

πξνθεηκΫλνπ λα ππνζηεξέμνπλ ηνλ γεληθφ ζηφρν.  

ΤΝΔΠΔΙΑ: Οη δξΪζεηο αθνινπζνχλ κηα ζπγθεθξηκΫλε ινγηθά πνπ εθαξκφδεηαη ζε εηάζηα 

βΪζε. Όζν πην ζπλεπάο εέλαη ε πξνζΫγγηζε ησλ νκΪθσλ ζηφρσλ, ηφζν απμΪλνληαη νη 

πξννπηηθΫο επέηεπμεο ησλ ζηφρσλ. 

ΤΝΔΡΓΔΙΔ: Σν πξφγξακκα δεκηνπξγεέ κηα ζπλεξγαηηθά δνκά φρη κφλν κεηαμχ παξαγσγψλ 

απφ δηαθνξεηηθΪ θξΪηε κΫιε αιιΪ θαη κεηαμχ πξντφλησλ επηδηψθνληαο λα πξνσζάζεη κηα 

επξχηεξε παιΫηα πξντφλησλ κε δηαθνξεηηθΫο γεχζεηο θαη αλΪγθεο.  Απηά ε πνιπεπέπεδε 

πξνζΫγγηζε αλ θαη δεέρλεη πνιχπινθε εέλαη επθνινηεξν λα δηεηζδχζεη ζε δηαθνξεηηθΪ ηκάκαηα 

ηεο αγνξΪο. 

Η δξΪζε ζηελ επηθνηλσληαθά ηεο πξνζΫγγηζε επελδχεη ζεκαληηθΪ ζε ηξεηο ππιψλεο: The action 

in its communication approach will invest heavily in three strands: Made in Europe, 

ποιψηηηα και αζθάλεια ηποθίμυν και πληθϊπα επιλογϊν. Η ηαπηφηεηα  «made in 

Europe» δηαζθαιέδεη ηελ πνηφηεηα θαη αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ πνπ πξνζθΫξνληαη. Η Έλσζε 

εέλαη αλαγλσξέζηκε γηα ηελ πςειά πνηφηεηα ηεο παξαγσγάο ηεο ρΪηε ζην απζηεξφ θαη 

ελνπνηεκΫλν ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεη. Ο ηξέηνο ππιψλαο πεξηθιεέεη ηα μερσξηζηΪ πνηνηηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ θΪζε πξντφληνο. Απνηεινχλ φια απνηΫιεζκα ρακειά ά κΫηξηα κεηαπνέεζεο πνπ 

ηα θαζηζηΪ θπζηθΪ πξντφληα. Δέλαη φια αλαγλσξέζηκα ζηνπο ηφπνπο θαηαγσγάο ηνπ αιιΪ θαη 

ζηελ Έλσζε. ε απηνχο ηνπο ππιψλεο αληαπνθξέλεηαη θαη ην θεληξηθφ κάλπκα ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο, «Natural Europe!» και ηο ζςνοδεςηικψ μήνςμα Canned peach, fruit 

juices and virgin olive oil. Your European choice:Naturally!  

Βαζηθά νκΪδα ζηφρνο εέλαη ην εκπνξηθφ θαλΪιη: εηζαγσγεέο, ρνλδξΫκπνξνη, δηαλνκεέο, Οη 

ιηαλνπσιεηΫο, θαη ν ηνκΫαο HRI.  

Οι πολλαπλαζιαζηέρ γνϊμηρ είναι η δεωηεπη κωπια ομάδα και ειδικά οι ζεθ, 

διαηποθολογοι ψπυρ επίζηρ οι foodbloggers θαη  νη δεκνζηνγξΪθνη.  

ΣΫινο νη θαηαλαισηΫο εέλαη ε ηξέηε θαη εμαηξεηηθΪ ζεκαληηθά νκΪδα. Πην ζπγθεθξηκΫλα ην 

πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη ζηνλ αζηηθφ πιεζπζκφ (κΫζνπ εηζνδάκαηνο θαηαλαισηΫο Ϊλδξεο 

θαη γπλαέθεο.  
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Παπαδοηέα και δείκηερ αποηελεζμαηικψηηηαρ 

Γπαζηηπιψηηηα Σωπορ 

δείκηη 

Γείκηηρ Ποζψηηηα 

Ιζηψηοπο ΠαξαδνηΫν Αξηζκφο ηζηνζειέδσλ 1 

ΑπνηΫιεζκα Αξηζκφο νξγαληθψλ επηζθεπηψλ απφ ηηο 

αγνξΫο ζηφρνπο  

Αξηζκφο αλαηξνθνδνηνχκελσλ 

επηζθεπηψλ  

10K  

 

35 K 

Κοινυνικά δίκηςα ΠαξαδνηΫν Αξηζκφο ινγαξηαζκψλ πνπ 

δεκηνπξγάζεθαλ  

Αξηζκφο posts / tweets /reposts/ re 

tweets/ videos 

4 

 

306 

ΑπνηΫιεζκα Αξηζκφο θέισλ / αθνινχζσλ 54,000 

Δκηωπυζη ΠαξαδνηΫν Αξηζκφο εληχπσλ  

Αξηζκφο flyers 

100,000 

60,000 

ΑπνηΫιεζκα Αξηζκφο εηδηθψλ / επαγγεικαηηψλ / 

θαηαλαισηψλ πνπ πξνζεγγέζηεθαλ  

160,000 

Online 

ΠαξαδνηΫν ΓηΪξθεηα θακπαληψλ 90 κεξΫο / 

Ϋηνο 

ΑπνηΫιεζκα Αξηζκφο εηδηθψλ / επαγγεικαηηψλ / 

θαηαλαισηψλ πνπ πξνζεγγέζηεθαλ απφ 

ηηο δηαθεκέζεηο 

Αξηζκφο επηζθεπηψλ ζηελ ηζηνζειέδα 

33,000,000  

 

35K 

Γημοζιεωζειρ ΠαξαδνηΫν Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ 75 

ΑπνηΫιεζκα Αξηζκφο εηδηθψλ / επαγγεικαηηψλ / 

θαηαλαισηψλ πνπ πξνζεγγέζηεθαλ απφ 

ηηο δηαθεκέζεηο 

11,250,000 

Πεπίπηεπα ζε 

εκθέζειρ 

ΠαξαδνηΫν Αξηζκφο εθζΫζεσλ ζηηο νπνέεο ζα 

ζπκκεηΪζρεη ην πξφγξακκα 

15 

ΑπνηΫιεζκα Αξηζκφο εηδηθψλ / επαγγεικαηηψλ / 

θαηαλαισηψλ πνπ πξνζεγγέζηεθαλ θαηΪ 

ηελ δηΪξθεηα ησλ εθζΫζεσλ 

Αξηζκφο Β2Β ζπλαληάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηάζεθαλ 

810,000 

 

1,350 

Workshops και 

Β2Β ζςνανηήζειρ 

ΠαξαδνηΫν Αξηζκφο εθδειψζεσλ  15 

ΑπνηΫιεζκα  Αξηζκφο εηδηθψλ / επαγγεικαηηψλ / 

πνιιαπιαζηαζηψλ πνπ ζπκκεηεέραλ ζηηο 

600 
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εθδειψζεηο 

Αξηζκφο Β2Β ζπλαληάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηάζεθαλ θαηΪ ηηο εθδειψζεηο 

Αξηζκφο κε πιεξσκΫλσλ Ϊξζξσλ πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ ζηνλ ηχπν ηελ πεξένδν 

πνπ δηνξγΪλσζεθαλ νη εθδειψζεηο 

Αξηζκφο δειηέσλ ηχπνπ 

 

975 

 

30 

 

15 

Δκπαιδεςηικά 

ηαξίδια ζηην 

Δςπϊπη 

ΠαξαδνηΫν Αξηζκφο ηαμηδέσλ 4 

ΑπνηΫιεζκα Αξηζκφο εηδηθψλ / επαγγεικαηηψλ / 

πνιιαπιαζηαζηψλ πνπ ζπκκεηεέραλ ζηηο 

εθδειψζεηο  

Αξηζκφο κε πιεξσκΫλσλ Ϊξζξσλ πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ ζηνλ ηχπν ηελ πεξένδν 

πνπ δηνξγΪλσζεθαλ νη επηζθΫςεηο 

20 

 

8 

Ημέπερ Γοκιμϊν ΠαξαδνηΫν Αξηζκφο ζεκεέσλ πψιεζεο 

Αξηζκφο εκεξψλ δνθηκψλ πνπ 

νξγαλψζεθαλ  

450 

1350 

ΑπνηΫιεζκα Αξηζκφο λνηθνθπξηψλ πνπ ζπκκεηεέραλ 

ζηηο εκΫξεο δνθηκψλ  

Αξηζκφο θαηαλαισηψλ πνπ 

πξνζεγγέζηεθαλ θαηΪ ηηο εκΫξεο δνθηκψλ 

375,000 

 

1,375,500 
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΔΧΝ 
 

ΠαθΫην Δξγαζέαο 1 Ιζηνζειέδα, θνηλσληθΪ δέθηπα 

ΟκΪδεο ζηφρνη Υξάζηεο έληεξλεη 

Γξαζηεξηφηεηα 1 Ιζηνζειέδα θαηαζθεπά αλαλΫσζε, ζπληάξεζε, 

Πεξηγξαθά 

ρεδέαζε, θαηαζθεπά θαη ζπληάξεζε πνιχγισζζεο ηζηνζειέδαο 

(5 γιψζζεο) γηα ηελ παξνπζέαζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο, ησλ 

πξντφλησλ, ησλ εηαέξσλ θαη ηελ πνξεέα πινπνέεζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 2 
ΚνηλσλληθΪ δέθηπα (δεκηνπξγέα ινγαξηαζκφο, ηαθηηθά αλΪξηεζε, 

θακπΪληεο) 

Πεξηγξαθά 

Παξνπζέα ζε θνηλσληθΪ δέθηπα (Facebook, Instagram, Twitter, 

YouTube) ζε φιε ηελ δηΪξθεηα πινπνέεζεο 

Cross social posts θαη shares λΫσλ, εηδάζεσλ ζρεηηθΪ κε ηηο 

δξΪζεηο θαη ηα πξντφλησλ θαζψο θαη κελχκαηα call to ction κε 

ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνέεζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηα επξσπατθΪ 

πξντφληα.  

Πξνυπνινγηζκφο 17.250 9.200 9.200 

 

ΠαθΫην Δξγαζέαο 2 Γηαθάκηζε 

ΟκΪδεο ζηφρνη Όιεο νη νκΪδεο ζηφρνη 

Γξαζηεξηφηεηα 1 Δθηχπσζε 

Πεξηγξαθά 

Έληππν πιηθφ 

A) ρεδέαζε 6ζΫιηδνπ εληχπνπ ζπληαγψλ “Naturally” κε 

ζπκβνπιΫο γηα ηελ εθπαέδεπζε ησλ θαηαλαισηψλ, ζε πΫληε 

γιψζζεο 

B)  A5 Flyer ζε 5 γιψζζεο 

Παξαγσγά θαη απνζηνιά ζηηο αγνξΫο ζηφρνπο ζε εηάζηα βΪζε 

100.000 pc 6ζΫιηδσλ θαη 60.000  A5 flyer ζπλνιηθΪ 

Γξαζηεξηφηεηα 2 Online 

Πεξηγξαθά 

ΚακπΪληεο πξνψζεζεο Google θαη Google Search Network θαη Display 

πξνθεηκΫλνπ λα απμεζεέ ε επηζθεςηκφηεηα ζηελ ηζηνζειέδα. 

ΚακπΪληεο πξνψζεζεο ζε θνηλσληθΪ δέθηπα Social Media Promotional 

Campaign 

Πξνυπνινγηζκφο 19.800 19.800 19.800 

 

ΠαθΫην Δξγαζέαο 3 Δξγαιεέα επηθνηλσλέαο 

ΟκΪδεο ζηφρνη ΚαηαλαισηΫο (γπλαέθεο, foodies 20-44 εηψλ) 

Γξαζηεξηφηεηα 1 Γεκνζηεχζεηο 

Πεξηγξαθά 

ρεδέαζε θαη αγνξΪ δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ γηα ηελ δεκνζέεπζε α4 

νινζΫιηδσλ θαηαρσξάζεσλ ζε πεξηνδηθΪ γηα θαηαλαισηΫο 

(γπλαηθεέα, πγεέαο θαη δηαηξνθάο) ΓηαθνξεηηθΫο εθδνρΫο κε βΪζε 

ηα πξντφληα ζα δεκνζηεχνληαη εηεζέσο. 

Γξαζηεξηνηεηα 2 Σαπηφηεηα επηθνηλσλέαο 
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Πεξηγξαθά 

χιιεςε ηαπηφηεηα (USP), αλΪπηπμε ινγνηχπνπ, θεηκΫλσλ θαη 

ησλ κελπκΪησλ, γξαθηθά πξνζαξκνγά, εθαξκνγΫο ινγνηχπνπ 

θαη κελπκΪησλ, γισζζηθΫο πξνζακνγΫο. 

Πξνυπνινγηζκφο 181.500 176.000 176.000 

 

ΠαθΫην εξγαζέαο 4 Δθδειψζεηο 

ΟκΪδεο ζηφρνη Δπαγγεικαηέεο – πνιιαπιαζηαζηΫο γλψκεο –δεκνζηνγξΪθνη 

Γξαζηεξηφηεηα 1 Πεξέπηεξα ζε εθζΫζεηο 

Πεξηγξαθά 

Δηάζηεο ζπκκεηνρΫο ζηηο παξαθΪησ δηεζλεέο εθζΫζεηο κε εηδηθΪ 

θαηαζθεπαζκΫλα πεξέπηεξα 40 ηκ. 

Foodex Japan  

Food Taipei 

Seoul Food & Hotel 

MIFB Malaysia 

World Food Expo (Manilla) 

Γξαζηεξηφηεηα 2 
εκηλΪξηα, workshops, ζπλαληάζεηο B2B meetings, εθπαέδεπζε 

επαγγεικαηηψλ / καγεέξσλ, δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρνιεέα 

Πεξηγξαθά 

ΟξγΪλσζε workshops θαη B2B ζπλαληάζεσλ (Ϋλα αλΪ αγνξΪ  / 

Ϋηνο)  

t 

Γξαζηεξηφηεηα 3 ΔθπαηδεπηηθΪ ηαμέδηα ζηελ Δπξψπε 

Πεξηγξαθά 

ΟξγΪλσζε επηζθΫςεσλ θαη θηινμεληα εέθνζη (20) επαγγεικαηηψλ 

θαη δηακνξθσηψλ ζηελ ΔιιΪδα θαη ηελ Κχπξν θαηΪ ην 1ν θαη 2ν 

Ϋηνο. 

Πξνυπνινγηζκφο 336.700 336.700 302.200 

 

 

ΠαθΫην Δξγαζέαο 5 Πξνψζεζε ζε ζεκεέα πψιεζεο 

ΟκΪδεο ζηφρνη ΚαηαλαισηΫο  

Γξαζηεξηφηεηα ΗκΫξεο Γνθηκψλ 

Πεξηγξαθά  

ΟξγΪλσζε γεπζηγλσζηψλ / δσξεΪλ δηαλνκψλ πξντφλησλ ζε 

hypermarkets – supermarkets, mini markets, convenience stores 

θαη delicatessen ζε φιεο ηηο αγνξΫο ζηφρνπο ζε εηάζηα βΪζε ζε 

30 ζεκεέα πψιεζεο γηα 3 εκΫξεο ην θΪζελα. 

 

Πξνυπνινγηζκφο 348.040 348.040 348.040 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ- ΠΙΝΑΚΔ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 1 – ςγκενηπυηικψρ πποχπολογιζμψρ  

Σκάκαηα  1ν  Ϋηνο 2ν  Ϋηνο 3ν  Ϋηνο χλνιν 

  Κφζηνο Ακνηβά 

Άιιεο 

δαπΪλεο χλνιν Κφζηνο Ακνηβά 

Άιιεο 

δαπΪλεο 

χλνι

ν Κφζηνο Ακνηβά 

Άιιεο 

δαπΪλεο χλνιν Κφζηνο Ακνηβά 

Άιιεο 

δαπΪλεο 

χλνι

ν 

Σκάκα 1                                 

……                                 

Σκάκα λ                                 

ωνολο                                  

ΦΠΑ                                  

ωνολο με 
ΦΠΑ  

    

                            

 
ΠΙΝΑΚΑ 2 – Αναλςηικψρ Πποχπολογιζμψρ ανά δπάζη / έηορ 

ΓξΪζεηο 1ν  Ϋηνο 2ν  Ϋηνο 3ν  Ϋηνο χλνιν 

  Κφζηνο Ακνηβά 

Άιιεο 

δαπΪλεο χλνιν Κφζηνο Ακνηβά 

Άιιεο 

δαπΪλεο 

χλνι

ν Κφζηνο Ακνηβά 

Άιιεο 

δαπΪλεο χλνιν Κφζηνο Ακνηβά 

Άιιεο 

δαπΪλεο 

χλνι

ν 

ΓξΪζε 1                                 

……                                 

ΓξΪζε λ                                 

ωνολο                                  

ΦΠΑ                                  

ωνολο με 

ΦΠΑ  

    

                            

 



ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ NATURAL EUROPE_874786 

 
24 |  ε ι έ δ α  

ΠΙΝΑΚΑ 2 –  Αναλςηικψρ  Πποχπολογιζμψρ ανά Σμήμα /Γπάζη /  έηορ 

Σκάκα …. 1ν  Ϋηνο 2ν  Ϋηνο 3ν  Ϋηνο χλνιν 

  Κφζηνο Ακνηβά 

Άιιεο 

δαπΪλεο χλνιν Κφζηνο Ακνηβά 

Άιιεο 

δαπΪλεο χλνιν Κφζηνο Ακνηβά 

Άιιεο 

δαπΪλεο χλνιν Κφζηνο Ακνηβά 

Άιιεο 

δαπΪλεο χλνιν 

ΓξΪζε 1                                 

……                                 

ΓξΪζε λ                                 

ωνολο 

ημήμαηορ 

                                

ΦΠΑ                                  

ωνολο  
με ΦΠΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ- ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

 νη Έιιελεο Πνιέηεο 

ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε γιψζζα Ϊιιε, εθηφο ηεο ειιεληθάο, ζα ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθΪ απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ Διιεληθά γιψζζα. 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ  

1. 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνέεζε ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο,  

απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ Ϋρεη θαηαδηθαζηεέ κε 

ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα  ηεο παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 

43 ηνπ π δ/ηνο 60/2007, γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνχ θψδηθα, 

ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο,  ά γηα θΪπνην απφ ηα 

αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο πιαζηνγξαθέαο, ηεο 

ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπέαο   

2. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ 

εμακάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο αληέζηνηρεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο,   απφ ην 

νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ ηειεέ ππφ πηψρεπζε θαη επέζεο φηη 

δελ ηειεέ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο.  

3. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ 

εμακάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο αληέζηνηρεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο,   απφ ην 

νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ ηειεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε  

θαη επέζεο φηη δελ ηειεέ ζε δηαδηθαζέα ζΫζεο ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε. 

4. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα 

θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ,  ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο εέλαη ελάκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο)  

5. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα 

θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο εέλαη ελάκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο 

ππνρξεψζεηο  

 

ε πεξέπησζε πνπ νξηζκΫλα απφ ηα πην πΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ απνδεδεηγκΫλα δελ 

εθδέδνληαη ά απνδεδεηγκΫλα δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πΪλσ 

πεξηπηψζεηο, ππέπει επέ πνηλά απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Ένοπκη Βεβαίυζη 

ηνπ ππνςάθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά Δηξελνδέθε ζηελ νπνέα ζα 

βεβαηψλεηαη φηη ν  ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ βξέζθεηαη ζηελ αληέζηνηρε θαηΪζηαζε. Η 

Έλνξθε απηά Βεβαέσζε ζα ππνβιεζεέ ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ ππνςάθην ΑλΪδνρν ζηνλ 

νπνέν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεέ ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ ΦαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ 

Καηαθχξσζεο»     

   Αιινδαπνέ Πνιέηεο 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ  

1. 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ειιεέςεη απηνχ, ηζνδπλΪκνπ εγγξΪθνπ πνπ εθδέδεηαη 

απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά πξνΫιεπζεο 

ηνπ πξνζψπνπ απηνχ απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ Ϋρεη 

θαηαδηθαζζεέ γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα αδηθάκαηα πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 43 παξΪγξ. 1 ηνπ 

Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α’/ 16.03.2007) πεξέ πξνζαξκνγάο ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο 

ζηηο δηαηΪμεηο ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ. Σν απφζπαζκα ά ην Ϋγγξαθν απηφ πξΫπεη λα 

Ϋρεη εθδνζεέ ην πνιχ ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο 

ζρεηηθάο πξφζθιεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο Αξράο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 
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φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά αλΪινγε θαηΪζηαζε  θαη επέζεο 

φηη δελ ηειεέ ππφ δηαδηθαζέα θάξπμεο ζε πηψρεπζε ά αλΪινγε θαηΪζηαζε  πνπ 

πξνβιΫπεηαη ζην δέθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ 

ην πνιχ Ϋμη (6) κάλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο 

ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

3. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο Αξράο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ ηειεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά αλΪινγε 

θαηΪζηαζε θαη επέζεο φηη δελ ηειεέ ππφ δηαδηθαζέα ζΫζεο ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά 

αλΪινγε θαηΪζηαζε    πνπ πξνβιΫπεηαη ζην δέθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

απηφ πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ ην πνιχ Ϋμη (6) κάλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα 

θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

4. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη 

ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο εέλαη ελάκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 

θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

5. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο 

εέλαη ελάκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα 

θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

 

ε πεξέπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςάθηνπ Αλαδφρνπ νξηζκΫλα απφ ηα πην πΪλσ 

δηθαηνινγεηηθΪ απνδεδεηγκΫλα δελ εθδέδνληαη ά απνδεδεηγκΫλα δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο φιεο ηηο πην πΪλσ πεξηπηψζεηο, ππέπει επέ πνηλά απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε 

Ένοπκη Βεβαίυζη ηνπ ππνςάθηνπ Αλαδφρνπ ά, ζηα θξΪηε φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Έλνξθε 

Βεβαέσζε, κε Τπεωθςνη Γήλυζη ηνπ ππνςάθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθά 

αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςάθηνπ 

Αλαδφρνπ ζηελ νπνέα ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ βξέζθεηαη ζηελ 

αληέζηνηρε θαηΪζηαζε. Σα Ϋγγξαθα απηΪ ζα ππνβιεζνχλ ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ ππνςάθην 

ΑλΪδνρν ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεέ ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ ΦαθΫινπ 

«ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθχξσζεο». 

   ΗκεδαπΪ ΝνκηθΪ Πξφζσπα 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ  

1. 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη α) νκφξξπζκνη εηαέξνη 

θαη δηαρεηξηζηΫο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. β) δηαρεηξηζηΫο Δ.Π.Δ. γ) Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο Α.Δ. δ) νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θΪζε Ϊιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ Ϋρνπλ 

θαηαδηθαζηεέ γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα αδηθάκαηα πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 43 παξΪγξ. 1 ηνπ 

Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α’/ 16.03.2007) πεξέ πξνζαξκνγάο ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο 

ζηηο δηαηΪμεηο ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ. Σν απφζπαζκα απηφ πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ 

ην πνιχ ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο 

ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

2. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο Αξράο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ ηειεέ ππφ πηψρεπζε θαη επέζεο φηη δελ ηειεέ ππφ 

δηαδηθαζέα θάξπμεο ζε πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ ην 

πνιχ Ϋμη (6) κάλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιάο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

3. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο Αξράο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ ηειεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη επέζεο φηη δελ 

ηειεέ ππφ δηαδηθαζέα  ζΫζεο ζε 0αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 

πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ ην πνιχ Ϋμη (6) κάλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο 

ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
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4. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ βξέζθεηαη ζε εθθαζΪξηζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 

πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ ην πνιχ Ϋμη (6) κάλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο 

ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

5. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη 

ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο εέλαη ελάκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 

θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

6. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο 

εέλαη ελάκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα 

θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

 

ε πεξέπησζε πνπ νξηζκΫλα απφ ηα πην πΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ απνδεδεηγκΫλα δελ εθδέδνληαη ά 

απνδεδεηγκΫλα δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πΪλσ πεξηπηψζεηο, ππέπει επέ 

πνηλά απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Ένοπκη Βεβαίυζη ηνπ ππνςάθηνπ Αλαδφρνπ 

ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά Δηξελνδέθε ζηελ νπνέα ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςάθηνο 

ΑλΪδνρνο δελ βξέζθεηαη ζηελ αληέζηνηρε θαηΪζηαζε. Η Ένοπκη απηά Βεβαίυζη ζα 

ππνβιεζεέ ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ ππνςάθην ΑλΪδνρν ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεέ ν 

Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «ΦαθΫινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

  ΑιινδαπΪ ΝνκηθΪ Πξφζσπα 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ  

1. 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ειιεέςεη απηνχ, ηζνδπλΪκνπ εγγξΪθνπ πνπ εθδέδεηαη 

απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά πξνΫιεπζεο 

ηνπ πξνζψπνπ απηνχ απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 

λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ δελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε 

ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα αδηθάκαηα πνπ πξνβιΫπνληαη ζην 

Ϊξζξν 43 παξΪγξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α’/ 16.03.2007) πεξέ πξνζαξκνγάο 

ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηηο δηαηΪμεηο ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ. Σν απφζπαζκα ά 

ην Ϋγγξαθν απηφ πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ ην πνιχ ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

2. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο Αξράο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά αλΪινγε θαηΪζηαζε θαη επέζεο 

δελ ηειεέ ππν δηαδηθαζέα θάξπμεο ζε πηψρεπζε ά αλΪινγε θαηΪζηαζε  πνπ 

πξνβιΫπεηαη ζην δέθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ 

ην πνιχ Ϋμη (6) κάλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο 

ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

3. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο Αξράο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ ηειεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά αλΪινγε 

θαηΪζηαζε θαη επέζεο φηη δελ ηειεέ ππφ δηαδηθαζέα ζΫζεο ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά 

αλΪινγε θαηΪζηαζε  πνπ πξνβιΫπεηαη ζην δέθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

απηφ πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ ην πνιχ Ϋμη (6) κάλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα 

θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

4. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ βξέζθεηαη ζε εθθαζΪξηζε ά αλΪινγε θαηΪζηαζε πνπ 

πξνβιΫπεηαη ζην δέθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ 

ην πνιχ Ϋμη (6) κάλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο 

ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη 
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ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο εέλαη ελάκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 

θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

6. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο 

εέλαη ελάκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα 

θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ- Τπψδειγμα ωμβαζηρ 

ηνλ ζχλδεζκν πνπ αθνινπζεέ κπνξεέηε λα θαηεβΪζεηε ην ππφδεηγκα ζχκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξΪςνπλ νη ΑλαζΫηνληεο κε ηελ αξκφδηα επξσπατθά αξρά θαη βΪζε ηνπ νπνένπ ζα 

ππνγξαθεέ αληέζηνηρε ζχκβαζε κε ηνλ ΑλΪδνρν (νπο) ηνπ Ϋξγνπ:  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/multi-d-

2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;pro

gramCode=AGRIP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n

ull;callCode=AGRI-MULTI-

2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTa

bleState   

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/multi-d-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AGRIP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=AGRI-MULTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/multi-d-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AGRIP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=AGRI-MULTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/multi-d-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AGRIP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=AGRI-MULTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/multi-d-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AGRIP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=AGRI-MULTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/multi-d-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AGRIP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=AGRI-MULTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/multi-d-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AGRIP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=AGRI-MULTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/multi-d-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AGRIP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=AGRI-MULTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ- ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Τπφδεηγκα εγγπεηηθάο επηζηνιάο θαιάο εθηΫιεζεο 

 

Δθδφηεο (Πιάξεο επσλπκέα Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο ……………………………. 

Ηκεξνκελέα Ϋθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: (Πιάξεο επσλπκέα ΑλαζΫηνληνο)................................. 

(Γηεχζπλζε ΑλαζΫηνληνο)................................ 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ [νινγξΪθσο] [αξηζκεηηθψο]. επξψ3. 

Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιά αλΫθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο κΫρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ επξψ[αξηζκεηηθψο] [νινγξΪθσο] κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ 

ππΫξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ά 

(ii) [ζε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιάξε επσλπκέα) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ά 

(iii) [ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιάξε επσλπκέα) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιάξε επσλπκέα) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

γ) (πιάξε επσλπκέα) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο / θνηλνπξαμέαο) 

αηνκηθΪ θαη γηα θΪζε κέα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 

ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο, 

γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ηνπ πνιππξνγξΪκκαηνο "NATURAL EUROPE – 874786”, ζχκθσλα κε ην 

01/2019 Σεχρνο ηνπ ΑλαζΫηνληνο. 

Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα 

απφ κΫξνπο καο αληέξξεζε, ακθηζβάηεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε 

ηεο απαέηεζεο ζαο κΫζα ζε 30 εκΫξεο απφ ηελ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

Η παξνχζα ηζρχεη Ϋσο 30.06.2023 θαη κΫρξηο φηνπ απηά καο επηζηξαθεέ ά κΫρξηο φηνπ ιΪβνπκε 

Ϋγγξαθε δάισζά ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξάζνπκε ηελ ΣξΪπεδα καο απαιιαγκΫλε απφ θΪζε 

ζρεηηθά ππνρξΫσζε εγγπνδνζέαο καο.  

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε 

ηζρχνλ πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ, 

ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ 

Ϋρνπκε ην δηθαέσκα λα εθδέδνπκε. 

 

(ΔμνπζηνδνηεκΫλε Τπνγξαθά) 

 

 

 

                                                      

 


