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Ν. 140(Ι)/2016

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΣΥΝΑΨΗΣΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ,ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2016
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι –ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.

Συνοπτικός τίτλος

2.

Ερμηνεία

3.

Σκοπός τουπαρόντος Νόμου

4.

Αρχές που διέπουν τιςδιαδικασίες σύναψης συμβάσεων

5.

Εχεμύθεια

6.

Συγκρούσεις συμφερόντων

7.

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα

8.

Μικτέςσυμβάσεις που καλύπτουν την ίδιαδραστηριότητα

9.

Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες

10.

Κατώτατα όρια

11.

Μέθοδοι υπολογισμού τηςεκτιμώμενης αξίαςτων συμβάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 –ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

12.

Κοινές διατάξεις

13.

Φυσικόαέριοκαιθερμότητα

14.

Ηλεκτρισμός

15.

Ύδωρ

16.

Υπηρεσίεςμεταφορών

17.

Λιμένεςκαιαερολιμένες

18.

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

19.

Εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου και αερίου και αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή άνθρακα και άλλων
στερεών καυσίμων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 –ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

20.

Συμβάσεις που ανατίθενται μεσκοπότημεταπώληση ή τημίσθωση σε τρίτους

21.

Συμβάσεις που ανατίθενταικαι διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται με σκοπούς άλλους από την
άσκηση μιας από τις οριζόμενες δραστηριότητεςή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότηταςσε τρίτη
χώρα

22.

Συμβάσεις που ανατίθενται καιδιαγωνισμοί μελετώνπου διοργανώνονται δυνάμειδιεθνών κανόνων

23.

Ειδικέςεξαιρέσειςγιασυμβάσεις υπηρεσιών

24.

Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσειαποκλειστικούδικαιώματος

25.

Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την
προμήθειαενέργειας ή καυσίμων που προορίζονταιγιατην παραγωγή ενέργειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 –ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

26.

Συμβάσεις στον τομέατηςάμυνας καιτηςασφάλειας

27.

Μικτέςσυμβάσεις που καλύπτουν την ίδιαδραστηριότητακαιαφορούν την άμυνα καιτην ασφάλεια

28.

Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες καιαφορούν την άμυνα καιτην ασφάλεια
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29.

Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια και ανατίθενται ή
διοργανώνονται σύμφωναμεδιεθνείςκανόνες

30.

Συμβάσεις μεταξύαναθετουσώναρχών

31.

Συμβάσειςπου ανατίθενται σεσυνδεδεμένηεπιχείρηση

32.

Συμβάσειςπου ανατίθενται σεκοινοπραξία ή σεαναθέτοντα φορέαπου συμμετέχει σεκοινοπραξία

33.

Κοινοποίηση πληροφοριών

34.

Υπηρεσίες έρευνας καιανάπτυξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5–ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

35.

Δραστηριότητες άμεσαεκτεθειμένεςστον ανταγωνισμό

36.

Διαδικασίαγιατηβεβαίωσητηςδυνατότητας εφαρμογήςτουάρθρου35
ΜΕΡΟΣΙΙ –ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ1 –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

37.

Προϋποθέσειςπου σχετίζονταιμε τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου καιάλλεςδιεθνείςσυμφωνίες

38.

Επιλογή των διαδικασιών

39.

Ανοικτήδιαδικασία

40.

Κλειστή διαδικασία

41.

Διαδικασίαμεδιαπραγμάτευσημεπροηγούμενηπροκήρυξη διαγωνισμού

42.

Ανταγωνιστικός διάλογος

43.

Σύμπραξη καινοτομίας

44.

Χρήση τηςδιαδικασίας μεδιαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2–ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
45.

Συμφωνίες-πλαίσιο

46.

Δυναμικά συστήματααγορών

47.

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

48.

Ηλεκτρονικοίκατάλογοι

49.

Κεντρικέςδραστηριότητες αγορών καικεντρικές αρχέςαγορών

50.

Από κοινούδιαδικασίες σύναψης συμβάσεων

51.

Διαδικασίες σύναψηςσυμβάσεων που αφορούν αναθέτοντες φορείς από διαφορετικάκράτημέλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 –ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

52.

Προκαταρκτικέςδιαβουλεύσειςτηςαγοράς

53.

Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ήπροσφερόντων

54.

Τεχνικές προδιαγραφές

55.

Σήματα

56.

Εκθέσειςδοκιμών, πιστοποίησηκαιάλλααποδεικτικά μέσα

57.

Ανακοίνωση τεχνικών προδιαγραφών

58.

Εναλλακτικές προσφορές

59.

Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα

60.

Καθορισμόςπροθεσμιών
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61.

Οικονομικοί φορείς

62.

Ονοματολογίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 –ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

63.

Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις

64.

Γνωστοποιήσεις γιατην ύπαρξη συστήματος προεπιλογής

65.

Προκηρύξεις σύμβασης

66.

Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων

67.

Σύνταξη καιλεπτομέρειες δημοσίευσηςτων προκηρύξεων καιτων γνωστοποιήσεων

68.

Δημοσίευση στη Δημοκρατία

69.

Ηλεκτρονικήδιάθεσητων εγγράφων τηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης

70.

Προσκλήσειςπρος υποψηφίους

71.

Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή,των υποψηφίων καιτων προσφερόντων

72.

Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ5 –ΕΠΙΛΟΓΗΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

73.

Γενικές αρχές

74.

Συστήματα προεπιλογής

75.

Κριτήριαποιοτικής επιλογής

76.

Στήριξη στιςικανότητεςάλλωνφορέων

77.

Λόγοι αποκλεισμού καικριτήριαεπιλογής

78.

Πρότυπα διασφάλισηςποιότηταςκαιπεριβαλλοντικήςδιαχείρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ6–ΑΝΑΘΕΣΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ

79.

Κριτήριαανάθεσηςτων συμβάσεων

80.

Κοστολόγησηκύκλου ζωής

81.

Ασυνήθιστα χαμηλέςπροσφορές

82.

Προσφορέςπου περιέχουν προϊόντα καταγωγήςτρίτων χωρών

83.

Σχέσεις μετρίτεςχώρες στον τομέα των συμβάσεων έργων,προμηθειών και υπηρεσιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ7 –ΕΚΤΕΛΕΣΗΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

84.

Όροι εκτέλεσηςτης σύμβασης

85.

Υπεργολαβία

86.

Τροποποίησησυμβάσεων κατάτηδιάρκειά τους

87.

Τερματισμός συμβάσεων
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ –ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 –ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

88.

Ανάθεσησυμβάσεων γιακοινωνικές καιάλλεςειδικές υπηρεσίες

89.

Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

90.

Αρχές τηςανάθεσης των συμβάσεων

91.

Συμβάσεις υπηρεσιών ανατιθέμενεςκατ’ αποκλειστικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 –ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝΤΟΥΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

92.

Πεδίοεφαρμογής

93.

Προκηρύξειςκαι γνωστοποιήσεις
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94.

Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, την επιλογή συμμετεχόντων και την κριτική
επιτροπή

95.

Αποφάσειςτηςκριτικής επιτροπής
ΜΕΡΟΣ IV -ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

96.

Επιβολή

97.

Χωριστές εκθέσειςσχετικά μετιςδιαδικασίεςανάθεσης συμβάσεων

98.

Στοιχείαεκθέσεωνκαι στατιστικών

99.

Διοικητική συνεργασία
ΜΕΡΟΣ V –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

100.

Συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των κατωτάτων ορίων που ανατίθενται από κεντρικές
κυβερνητικές αρχές

101.

Προκήρυξη σύμβασης

102.

Προθεσμίες

103.

Συνοπτικές διαδικασίες

104. Συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των κατωτάτων ορίων που ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς
που δενείναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές
ΜΕΡΟΣ VI –ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
105.Αδικήματα
ΜΕΡΟΣ VII –ΤΕΛΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
106.ΕξουσίεςΑρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
107.Κανονισμοί
108.Διατάγματα
109.Έναρξητηςισχύος τουπαρόντος Νόμου
110.Κατάργηση
111.Μεταβατικέςδιατάξεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I –

Ενδεικτικός κατάλογοςαναθετόντων φορέων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II –

Κατάλογος δραστηριοτήτωνπου αναφέρονται στοάρθρο2(1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III –

Κατάλογος τηςνομοθεσίας τηςΈνωσης που αναφέρεται στο άρθρο2(2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΚατάλογοςτηςνομοθεσίαςτηςΈνωσης που αναφέρεταιστο άρθρο35(4)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –

Απαιτήσεις σχετικά μεταεργαλείακαιτασυστήματαηλεκτρονικήςπαραλαβής των
προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής,των αιτήσεων προεπιλογής,καθώςκαι των
σχεδίων καιμελετώνστους διαγωνισμούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –

Πληροφορίεςπου πρέπει να περιλαμβάνονταιστην περιοδική ενδεικτική προκήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Πληροφορίες που τίθενται σταέγγραφατηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης για
ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII– Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX –

Χαρακτηριστικάσχετικά μετη δημοσίευση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X –

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στηγνωστοποίηση γιατην ύπαρξη
συστήματος προεπιλογής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI –

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στιςπροκηρύξεις σύμβασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII– Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις συναφθεισών
συμβάσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII– Περιεχόμενοτων προσκλήσεων υποβολής προσφορών, συμμετοχής σεδιάλογο,σε
διαπραγμάτευση ήεπιβεβαίωσης ενδιαφέροντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV – Κατάλογος των διεθνών,κοινωνικών καιπεριβαλλοντικών συμβάσεων που αναφέρονται
στο άρθρο4(3)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV – Κατάλογος τηςνομοθεσίαςτηςΈνωσης που αναφέρεταιστο άρθρο 80(3)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI – Πληροφορίεςπου πρέπει να περιλαμβάνονται στιςγνωστοποιήσεις τροποποίησης
σύμβασης κατάτηδιάρκειά της
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII– Υπηρεσίες που αναφέρονταιστο άρθρο88
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII–Πληροφορίεςπου πρέπει να περιλαμβάνονται στιςπροκηρύξεις και γνωστοποιήσεις
συμβάσεων γιακοινωνικές καιάλλες ειδικές υπηρεσίες [άρθρο89εδάφιο (3)]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙX – Πληροφορίεςπου πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών
[άρθρο 93 εδάφιο (1)]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX – Πληροφορίεςπου πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις αποτελεσμάτων
διαγωνισμών μελετών [άρθρο93 εδάφιο (2)]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ– Πληροφορίεςπου πρέπει να περιλαμβάνονται στιςπροκηρύξεις συμβάσεων και
διαγωνισμών μελετών εκτιμώμενης αξίαςκατώτερηςτων κατωτάτων ορίων (άρθρο 101)
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 140(Ι)/2016
Αρ. 4586, 23.12.2016
Ο περί τηςΡύθμισηςτων Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς
του Ύδατος,της Ενέργειας,των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για ΣυναφήΘέματα Νόμος
του 2016εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 140(Ι)του2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΣΥΝΑΨΗΣΣΥΜΒΑΣΕΩΝΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙΣΤΟΥΣΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ,ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2016
Προοίμιο.

Γιασκοπούς εναρμόνισης μετην πράξη τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης μετίτλο–

Επίσημη
Εφημερίδατης
ΕΕ: L 94,
28.3.2014,
σ. 243.

«Οδηγία 2014/25/ΕΕ τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτουΣυμβουλίου της26 η ςΦεβρουαρίου 2014
σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ».
Η Βουλήτων Αντιπροσώπων ψηφίζει ωςακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.
Παράρτημα Ι.

1. Ο παρών Νόμος θααναφέρεται ως ο περί τηςΡύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων
Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς τουΎδατος,τηςΕνέργειας,των Μεταφορών και των
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών καιγιαΣυναφή ΘέματαΝόμος του2016.
2.-(1)Στον παρόντα Νόμο,εκτός εάναπό τοκείμενοπροκύπτει διαφορετικήέννοια –
«αναθέτοντες φορείς» σημαίνει τους φορείς, των οποίων ενδεικτικός κατάλογοςπαρατίθεται
ΠαράρτημαΙ, οι οποίοι:
(α) Είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν μια από τις
δραστηριότητες που αναφέρονταισταάρθρα 13έως 19, ή
(β) σε περίπτωση που δεν είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις, ασκούν, μεταξύ
των δραστηριοτήτων τους,κάποια από τις δραστηριότητεςπου αναφέρονταιστα άρθρα13
έως 19 ή συνδιασμό τέτοιων δραστηριοτήτων και λειτουργούν επί τη βάσει ειδικών ή
αποκλειστικών δικαιωμάτων, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο εδάφιο (2), τα οποία εκχωρεί
αρμόδιααρχή της Δημοκρατίας·
«αναθέτουσες αρχές» σημαίνει το κράτος, τις περιφερειακές αρχές ή τις αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης,τουςοργανισμούς δημοσίου δικαίου και τιςενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές
τις αρχέςή ενόςή περισσότερων από αυτούςτουςοργανισμούς δημοσίου δικαίου·
«απαίτηση ή απαιτήσεις σήματος» σημαίνει τις απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρεί ένα
συγκεκριμένο έργο,προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία,προκειμένου να λάβει τοσχετικό σήμα
«Αρμόδια ΑρχήΔημοσίωνΣυμβάσεων»σημαίνει τοΓενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας·
«αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει όλες τις αρχές των διοικητικών μονάδων που εμπίπτουν
στο επίπεδο NUTS 3,καθώς και μικρότερεςδιοικητικέςμονάδες,όπως αναφέρεται στον Κανονισμό
(ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 η ς Μαΐου 2003, για τη
θέσπιση μιαςκοινής ονοματολογίαςτων εδαφικώνστατιστικών μονάδων
«γραπτώς»ή «εγγράφως» σημαίνει κάθεσύνολο λέξεων ή αριθμών, το οποίο μπορεί να διαβάζεται,
να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών
που διαβιβάζονταικαιαποθηκεύονταιμεηλεκτρονικά μέσα·
«διαδικασία σύναψης σύμβασης ή σύμβαση» σημαίνει την απόκτηση, μέσω σύμβασης έργων,
προμηθειών ή υπηρεσιών από έναν ή περισσότερους αναθέτοντες φορείς, έργων, προμηθειών ή
υπηρεσιών από οικονομικούς φορείςπου επιλέγονταιαπό τουςενλόγω αναθέτοντεςφορείς, εφόσον
τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες προορίζονται για την εκτέλεσημιας εκ των δραστηριοτήτων
που αναφέροντια στα άρθρα13έως 19˙

στο
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«δημόσια επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση στην οποία οι αναθέτουσεςαρχές μπορούν να ασκούν,
άμεσα ή έμμεσα, δεσπόζουσα επιρροή λόγω κυριότητας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των
κανόνων που τη διέπουν. Η δεσπόζουσα επιρροή εκ μέρους των αναθετουσών αρχώντεκμαίρεται
σεοποιαδήποτε από τιςακόλουθες περιπτώσεις, στις οποίες οιενλόγω αρχές,άμεσαήέμμεσα:
(α) Κατέχουν την πλειοψηφίατουεγγεγραμμένου κεφαλαίουτηςεπιχείρησης ή
(β) ελέγχουν την πλειοψηφίατων ψήφων που συνδέονται με τιςμετοχέςπου εκδίδει η επιχείρηση
ή
(γ) μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνουτηςεπιχείρησης
«διαγωνισμοί μελετών» σημαίνει τις διαδικασίες που παρέχουν τη δυνατότητα στον αναθέτοντα
φορέα να αποκτήσει, κυρίως στους τομείςτης χωροταξίας,της πολεοδομίας,της αρχιτεκτονικής και
των έργων πολιτικού μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέτη ή ένα σχέδιο που
επιλέγεταιαπό κριτικήεπιτροπή έπειτααπό διαγωνισμό, μεή χωρίς την απονομή βραβείων
«έγγραφο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης» σημαίνει κάθε έγγραφο, το οποίο εκπονεί ή στο
οποίο παραπέμπει ο αναθέτων φορέας, με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της
σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης, της
περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή των γνωστοποιήσεων για την ύπαρξη συστήματος
προεπιλογής σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των
τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης,
των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους
προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων
εγγράφων
«επικουρικές δραστηριότητες αγορών» σημαίνει τις δραστηριότητες, οι οποίες συνίστανται στην
παροχήυποστήριξης σε δραστηριότητεςαγορών,ιδίως μετιςακόλουθες μορφές:
(α) Τεχνική υποδομή που επιτρέπει στους αναθέτοντες φορείς να συνάπτουν δημόσιες
συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες -πλαίσιο γιαέργα,προμήθειεςή υπηρεσίες·
(β) συμβουλές σχετικά μετηδιεξαγωγήή τοσχεδιασμό διαδικασιών σύναψης συμβάσεων·
(γ) προετοιμασία και διαχείριση διαδικασιών σύναψης συμβάσεων εξ ονόματος και για
λογαριασμότουενδιαφερόμενουαναθέτοντος φορέα·
«Επιτροπή»σημαίνει την ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή·
«έργο» σημαίνει το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού, το
οποίο επαρκεί καθεαυτόγιατην επιτέλεσημιαςοικονομικής ή τεχνικήςλειτουργίας·
«ηλεκτρονικό μέσο» σημαίνει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την επεξεργασία
(συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και την αποθήκευση δεδομένων, τα οποία
διαβιβάζονται, διακινούνται ή λαμβάνονται με τη χρήση ενσύρματου, ασύρματου, οπτικού ή άλλου
ηλεκτρομαγνητικού μέσου·
«καινοτομία» σημαίνει την υλοποίηση νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος, υπηρεσίας ή
διαδικασίας, που περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται στις διαδικασίες παραγωγής, οικοδομής ή
κατασκευής,νέαςμεθόδου εμπορίας ή νέαςμεθόδουοργάνωσης στιςεπιχειρηματικές πρακτικές, την
οργάνωση τουχώρου εργασίαςή τιςεξωτερικέςσχέσεις,μεταξύάλλων, με σκοπό τη συμβολή στην
αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων ή την υποστήριξη της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για
έξυπνη, βιώσιμη καιχωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
«κεντρικές δραστηριότητεςαγορών» σημαίνει τις δραστηριότητεςπου διεξάγονταισε μόνιμη βάση,
μεμία από τιςακόλουθες μορφές:
(α) Απόκτησηπρομηθειών ή/καιυπηρεσιών που προορίζονται γιααναθέτοντες φορείς˙
(β) ανάθεσησυμβάσεων ή σύναψη συμφωνιών -πλαίσιο για έργα,προμήθειεςή υπηρεσίες που
προορίζονται γιααναθέτοντες φορείς·
73(Ι)του2016.

«κεντρική αρχή αγορών» σημαίνει τον αναθέτονταφορέα, ή την αναθέτουσααρχή κατά την έννοια
που αποδίδει στον όρο το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016, η οποία παρέχει κεντρικέςδραστηριότητες
αγορών καιενδεχομένως επικουρικές δραστηριότητες αγορών:
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Νοείται ότι, οι συμβάσεις που εκτελούνται από κεντρική αρχή αγορών προκειμένου να
πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών θεωρείταιότι αποτελούν συμβάσεις για την
εκτέλεσηδραστηριότητας που αναφέρεται στα άρθρα13έως19:
Νοείται περαιτέρω ότι, το άρθρο 20 δεν εφαρμόζεταιστις συμβάσεις που εκτελούνταιαπό
κεντρικήαρχή αγορών μεσκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών·
«κράτος μέλος»σημαίνει κράτοςπου είναιμέλοςτηςΕυρωπαϊκής Ένωσης·
«κύκλος ζωής» σημαίνει όλα ταδιαδοχικά ή/και διασυνδεδεμένα στάδια,συμπεριλαμβανομένων της
έρευνας καιτηςανάπτυξης που θαπραγματοποιηθούν, τηςπαραγωγής, τηςεμπορίας καιτων όρων
της,τηςμεταφοράς,τηςχρήσης καιτηςσυντήρησης, καθ’όλητηδιάρκειατηςζωής ενόςπροϊόντος ή
ενός έργουή της παροχής μιας υπηρεσίας, από την απόκτηση τωνπρώτων υλών ήτην παραγωγή
των πόρων μέχρι την απόρριψη,την εκκαθάρισηκαιτοτέλοςτηςυπηρεσίας ήχρήσης
Επίσημη
Eφημερίδα
τηςΕΕ: L 94,
28.3.2014,
σ.243.

«Οδηγία 2014/25/ΕΕ» σημαίνει τηνΟδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26 η ς Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που
δραστηριοποιούνται στους τομείςτου ύδατος, της ενέργειας,τωνμεταφορών και των ταχυδρομικών
υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται,
τροποποιείται και/ήαντικαθίσταται
«οικονομικό έτος» σημαίνει τηνπερίοδο για τηνοποία καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από
τον αναθέτονταφορέα,ανεξαρτήτωςεάναυτήαφορά περίοδο δώδεκαμηνώνήόχι
«οικονομικός φορέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αναθέτοντα φορέα ή ένωση
αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσωρινής
σύμπραξης επιχειρήσεων, που προσφέρει την εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, την προμήθεια
προϊόντων ήτην παροχήυπηρεσιών στην αγορά·
«οργανισμοί δημοσίου δικαίου» σημαίνει τους οργανισμούς, οι οποίοι έχουν όλατα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
(α) Έχουν συσταθεί μεσυγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, που
δεν έχουν βιομηχανικό ήεμπορικό χαρακτήρα·
(β) έχουν νομική προσωπικότητα· και
(γ) χρηματοδοτούνται, κατάτο μεγαλύτερομέρος,από το κράτος, τις περιφερειακές αρχές ήτις
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή υπόκειται σε
διαχειριστική εποπτεία από τις αρχές ή οργανισμούς αυτούς ή που έχουν διοικητικό,
διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου πέρα απόταμισά μέλη διορίζονται από το
κράτος, τις περιφερειακές αρχές ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, ή από άλλους
οργανισμούς δημοσίου δικαίου·
«πάροχος υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων» σημαίνει το δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
που προσφέρειεπικουρικές δραστηριότητεςαγορών στην αγορά·

Επίσημη
Εφημερίδατης
ΕΕ: L 154,
21.6.2003,
σ.1 .

«περιφερειακές αρχές» σημαίνει όλες τις αρχές των διοικητικών μονάδων που απαριθμούνται
ενδεικτικώς στα επίπεδα NUTS 1 και 2 του καταλόγου που περιέχεται στον Κανονισμό (ΕΚ)
1059/2003τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτουΣυμβουλίου, της26 η ς Μαΐου2008,γιατη θέσπιση
μιαςκοινής ονοματολογίαςτων εδαφικώνστατιστικών μονάδων·
«προσφέρων» σημαίνει τον οικονομικό φορέα,οοποίος έχειυποβάλει προσφορά·
«ΣΔΣ» σημαίνει τηΣυμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,
όπωςεκάστοτε τροποποιείται·
«σήμα» σημαίνει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που επιβεβαιώνει ότι ένα
συγκεκριμένο έργο,προϊόν, υπηρεσία ήδιαδικασίαπληρεί ορισμένεςαπαιτήσεις
«ΣΛΕΕ» σημαίνει τη Συνθήκη γιατη Λειτουργία τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εκάστοτε
τροποποιείται·
«συμβάσεις έργων, προμηθειών καιυπηρεσιών» σημαίνει τις συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι
οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύενόςήπερισσότερων από τουςαναθέτοντες φορείς και ενόςή
περισσότερων οικονομικών φορέων και έχουν ωςαντικείμενο τηνεκτέλεσηέργων, τηνπρομήθεια
προϊόντων ήτην παροχήυπηρεσιών·
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«συμβάσεις έργων» σημαίνει τιςσυμβάσεις οιοποίες έχουν ως αντικείμενο:
ΠαράρτημαΙΙ.

(α) Την εκτέλεσηή συγχρόνως τη μελέτηκαι την εκτέλεσηεργασιών που αφορούν μία από τις
δραστηριότητεςπου αναφέρονται στοΠαράρτημα ΙΙ·
(β) την εκτέλεσηή συγχρόνως τημελέτηκαιτην εκτέλεσηέργου·
(γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που
ορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα, ο οποίος ασκεί καθοριστική επιρροή στο είδος ή τη
μελέτητουέργου·
«συμβάσεις προμηθειών» σημαίνει τις συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη
χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση – αγορά, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς,
προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες
τοποθέτησηςκαιεγκατάστασης·
«συμβάσεις υπηρεσιών» σημαίνει τις συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή
υπηρεσιών, εκτός από αυτές που αναφέρονταιστον ορισμό τηςσύμβασης έργου
«συμφωνία-πλαίσιο» σημαίνει τη συμφωνία, μεταξύενός ή περισσότερων αναθέτοντων φορέωνκαι
ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων,η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που θα
διέπουν τιςσυμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούνκατάτη διάρκειασυγκεκριμένης περιόδου, ιδίως
όσον αφοράτιςτιμέςκαιενδεχομένως τιςπροβλεπόμενες ποσότητες˙
«Συνθήκες» σημαίνει τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτέςεκάστοτε τροποποιούνται·
«τρίτη χώρα»σημαίνει χώρα που δεν είναικράτοςμέλος·
«υποψήφιος» σημαίνει τον οικονομικό φορέα που έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή έχει λάβει
πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστήδιαδικασία,σε διαδικασία με διαπραγμάτευση,σε ανταγωνιστικό
διάλογο ή σεσύμπραξη καινοτομίας.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, «ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» σημαίνει τα
δικαιώματα που εκχωρούνται από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας μέσω οιασδήποτε νομοθετικής,
κανονιστικής, ή διοικητικής διάταξης, που έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζει την άσκηση των
δραστηριοτήτων, οι οποίες ορίζονται στα άρθρα13 έως 19 σ’ έναν ή περισσότερους φορείς και η
οποία επηρεάζειουσιωδώς την ικανότηταάλλων φορέωννα ασκούν τέτοιουείδους δραστηριότητα:
Νοείται ότι, δεν συνιστούν «ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» τα δικαιώματα που έχουν
εκχωρηθεί μέσω διαδικασίας στην οποία έχει διασφαλιστεί επαρκής δημοσιότητα και στην
περίπτωση που η εκχώρηση των εν λόγω δικαιωμάτων βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια. Οι
διαδικασίεςαυτές περιλαμβάνουν:
(i)

73(I)του 2016.

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με
τις διατάξειςτου περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και
γιαΣυναφή ΘέματαΝόμου του2016,όπωςεκάστοτετροποποιείται ή αντικαθίσταται

Επίσημη
Εφημερίδατης
ΕΕ: L 94,
28.3.2014,
σ.1 .

(ii) διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και την αντίστοιχη εκάστοτεισχύουσα νομοθεσία που
ρυθμίζει την ανάθεσησυμβάσεων παραχώρησης

173(Ι)του 2011.

(iii) διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών
Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που
Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείςστους Τομείς της Άμυνας και
της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται·
(iv) διαδικασίεςσύναψης συμβάσεων σύμφωνα μετον παρόντα Νόμο

ΠαράρτημαΙΙΙ.

(v) διαδικασίεςσύναψης συμβάσεων σύμφωνα με άλλες νομοθετικές πράξεις τηςΈνωσης, που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙII, και/ή της αντίστοιχης ισχύουσας εναρμονιστικής
νομοθεσίας οι οποίες διασφαλίζουν ικανοποιητική εκ των προτέρων διαφάνεια για τη
χορήγηση αδειών,μεβάση αντικειμενικάκριτήρια.
Σε περίπτωση τροποποίησης από την Επιτροπή του καταλόγουτων νομοθετικών πράξεων της
Ένωσης που περιέχεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων με διάταγμά της,δυνάμει του άρθρου108,τροποποιεί το Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος
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Νόμουκαιενημερώνεισχετικά τουςαναθέτοντες φορείς.
(3) Στον παρόντα Νόμο,αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ήτης Ευρωπαϊκής
Ένωσης σημαίνειτην ενλόγωπράξη,όπωςεκάστοτε διορθώνεται,τροποποιείταιή αντικαθίσταται.
Σκοπόςτου
παρόντος
Νόμου.

3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση κανόνων για τις διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων που πραγματοποιούνται από αναθέτοντες φορείς, για συμβάσεις και για διαγωνισμούς
μελετών των οποίων η αξία εκτιμάται ότι δεν είναι μικρότερη των κατώτατων ορίων που
προβλέπονται στο άρθρο10,καθώς και η θέσπιση κανόνων, οι οποίοι καθορίζονταιστο Μέρος V,
για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των οποίων η αξία εκτιμάται ότι είναι μικρότερη των
κατώτατων ορίων που προβλέπονται στοάρθρο10.
(2)Η εφαρμογήτουπαρόντος ΝόμουυπόκειταιστοΆρθρο346τηςΣΛΕΕ.
(3)Ο παρώνΝόμοςδεν θίγει (α) Το δικαίωμα της Δημοκρατίας να ορίζει, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ποιες
υπηρεσίες θεωρείγενικούοικονομικού συμφέροντος,πώς πρέπει να οργανώνονται και
να χρηματοδοτούνται οι εν λόγω υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων καισεποιες ειδικέςυποχρεώσεις θαπρέπει να υπόκεινται˙
(β) τοδικαίωμα των δημόσιων αρχών να αποφασίζουν γιατοκατάπόσο, τον τρόπο καισε
ποιο βαθμό επιθυμούν να ασκούν δημόσιες λειτουργίες οι ίδιες, σύμφωνα με τοΆρθρο
14 τηςΣΛΕΕ καιτοΠρωτόκολλοαριθμός26.
(4)Ο παρών Νόμοςδεν θίγει τον τρόπο μετον οποίο η Δημοκρατίαοργανώνειτασυστήματάτης
στον τομέατηςκοινωνικής ασφάλισης.
(5) Οι μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντοςδεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος Νόμου.

Αρχές που
διέπουν τις
διαδικασίες
σύναψης
συμβάσεων.

4.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς
διακρίσεις καιενεργούνμεδιαφανήκαιαναλογικότρόπο.

(2) Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν επιτρέπεται να γίνεται με σκοπό
τον αποκλεισμό τους από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή τον τεχνητό περιορισμό του
ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν η διαδικασία σύναψης
σύμβασης σχεδιάζεται με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων
οικονομικών φορέων.
(3)(α) Οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν τα κατάλληλαμέτρα,ώστε να εξασφαλίζουνότι, κατά
την εκτέλεσητων δημοσίων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις ισχύουσες υποχρεώσεις
στους τομείςτου περιβαλλοντικού,κοινωνικού και εργατικούδικαίου,που έχουν θεσπισθεί δυνάμει
του ενωσιακού δικαίου,της νομοθεσίαςπου ισχύει στη Δημοκρατία,των συλλογικών συμβάσεων ή
διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού,κοινωνικού και εργατικού δικαίου,οι οποίες απαριθμούνται στο
ΠαράρτημαΧIV. Παράρτημα ΧIV.
(β) Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της παραγράφου(α), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων σε συνεργασία με τις,κατά περίπτωση, αρμόδιεςυπηρεσίες της Δημοκρατίας, δύναται
να εκδίδουν από κοινού σχετικήεγκύκλιο.
Εχεμύθεια.

5.-(1)Εκτός αν προβλέπεται άλλως στον παρόντα Νόμο ή στη σχετική νομοθεσία στην οποία
υπόκειται ο αναθέτων φορέας, ιδίως δε στη νομοθεσία αναφορικά με την πρόσβαση στην
ενημέρωση, και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση των
ανατιθέμενων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα
οριζόμενα στα άρθρα66 και 71, ο αναθέτων φορέας δεν αποκαλύπτει πληροφορίεςπου του έχουν
διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές,
συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών
πτυχών των προσφορών.
(2) Οι αναθέτοντεςφορείς δύναται να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, οι
οποίες αποβλέπουν στην προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες
παρέχουν οι αναθέτοντες φορείς καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιμεςσε σχέση με τηλειτουργία
ενός συστήματος προεπιλογής, ανεξαρτήτως αν αυτό έχει αποτελέσει ή όχι αντικείμενο
γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο
προκήρυξης διαγωνισμού.
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Συγκρούσεις
συμφερόντων.

6.-(1)Οι αναθέτουσεςαρχές λαμβάνουν τα κατάλληλαμέτραγια την αποτελεσματική πρόληψη,
τον εντοπισμό και την επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού καινα διασφαλίζεταιη ίση μεταχείρισηόλων των οικονομικών φορέων:
Νοείται ότι, η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων καλύπτει, τουλάχιστον, οποιαδήποτε
κατάσταση κατά την οποία μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου
υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, ενεργούντοςεξονόματοςτης αναθέτουσας αρχής,τα
οποία συμμετέχουν στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή δύνανται να επηρεάσουν
την έκβασή της έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό
συμφέρον,που θαμπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία καιτην ανεξαρτησία
τουςστοπλαίσιο τηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης.
(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 107,
Κανονισμούς γιατην αποτελεσματικήεφαρμογήτουπαρόντος άρθρου.

Συμβάσεις
ανατιθέμενες
κατ’αποκλειστικότητα.

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρεί, κατ’ αποκλειστικότητα, το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σε προστατευόμενα εργαστήριακαι οικονομικούς
φορείς, που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη προσώπων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, ή να προβλέπει την εκτέλεσητων συμβάσεων αυτών στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης, εφόσον τουλάχιστον το 30% των
εργαζομένων στα εργαστήρια, τους οικονομικούς φορείς ή τα προγράμματα αυτά είναιεργαζόμενοι
μεαναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι:
Νοείται ότι,η προκήρυξη τουδιαγωνισμού πρέπει να παραπέμπει στοπαρόν άρθρο.

Μικτές
συμβάσεις που
καλύπτουν
την ίδια
δραστηριότητα.

8.-(1)(α) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) εφαρμόζονται σε μικτές συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως
αντικείμενο διαφορετικά είδη συμβάσεων, το σύνολο των οποίων καλύπτεται από τον παρόντα
Νόμο.
(β) Οι διατάξειςτων εδαφίων (3)έως (6) εφαρμόζονται σε μικτές συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως
αντικείμενο συμβάσεις που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο και συμβάσεις που καλύπτονται
από άλλα νομικάκαθεστώτα.
(2) Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων (έργα,
προμήθειες ή υπηρεσίες), συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξειςπου εφαρμόζονταιστο είδος της
σύμβασης που χαρακτηρίζειτοκύριο αντικείμενοτηςσχετικής σύμβασης:
Νοείται ότι, στην περίπτωση μικτών συμβάσεων που αποτελούνται, εν μέρει, από υπηρεσίες,
που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙΙ,Κεφάλαιο 1, καιεν μέρει από άλλες υπηρεσίες ή μικτών συμβάσεων
που αποτελούνται, εν μέρει, από υπηρεσίες και εν μέρει από προμήθειες, το κύριο αντικείμενο
προσδιορίζεται σύμφωνα με το ποια από τις εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή
προμηθειών είναιη υψηλότερη.
(3)(α) Όταν τα διαφορετικά μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης μπορούν να χωριστούν
αντικειμενικά,εφαρμόζονται οι διατάξειςτου εδαφίου (4)ή (5),ανάλογαμε την περίπτωση. Όταντα
διαφορετικά μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά,
εφαρμόζονται οιδιατάξειςτουεδαφίου(6).

173(Ι)του2011.

(β) Όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από τον περί του Συντονισμού των
Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που
Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της
Ασφάλειας και για Συναφή ΘέματαΝόμο του 2011, όπως εκάστοτετροποποιείται ή αντικαθίσταταιή
τοΆρθρο346τηςΣΛΕΕ,εφαρμόζεται τοάρθρο 27τουπαρόντος Νόμου.
(4)(α) Στην περίπτωση συμβάσεων με αντικείμενα που καλύπτονται και αντικείμενα που δεν
καλύπτονται από τις διατάξειςτου παρόντος Νόμου, οι αναθέτοντεςφορείς δύνανται να επιλέγουν
την ανάθεσηχωριστών συμβάσεων γιαταεπιμέρους μέρηή την ανάθεσηενιαίας σύμβασης.
(β) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεσηχωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους
μέρη, η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεταισε καθεμιά από τις χωριστές αυτές
συμβάσεις,λαμβάνεται βάσειτων χαρακτηριστικών εκάστου μέρους.
(γ)Υπό την επιφύλαξητων διατάξεων τουάρθρου27,όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την
ανάθεση ενιαίας σύμβασης, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται, στην προκύπτουσα μικτή σύμβαση,
ανεξαρτήτως της αξίας των μερών που διαφορετικάθα ενέπιπταν σε άλλο νομικό καθεστώς και
ανεξαρτήτως τουνομικού καθεστώτοςαπό τοοποίο θαδιέποντο σε διαφορετικήπερίπτωσηταμέρη
αυτά.
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(5)Στην περίπτωση μικτών συμβάσεων που περιέχουν στοιχεία συμβάσεων προμηθειών, έργων
και υπηρεσιών και συμβάσεων παραχώρησης, η μικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τον
παρόντα Νόμο, υπό τον όροότι,η εκτιμώμενη αξίατου μέρουςτηςσύμβασης που συνιστά σύμβαση
καλυπτόμενη από τον παρόντα Νόμο, ως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 1 ,είναι ίση ή
ανώτερηαπό τακατώταταόριαπου προβλέπονται στο άρθρο10.
(6) Όταν τα διαφορετικά μέρη συγκεκριμένης σύμβασης είναι αντικειμενικά αδύνατον να
διαχωριστούν, το ισχύον νομικό καθεστώς καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο της εν λόγω
σύμβασης.
Συμβάσεις που
καλύπτουν
πολλαπλές
δραστηριότητες

9.-(1)(α) Στην περίπτωση συμβάσεων που προορίζονται να καλύψουν πολλαπλές
δραστηριότητες, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων
γιακάθεδραστηριότηταή την ανάθεσηενιαίαςσύμβασης.
(β)Όταν οιαναθέτοντεςφορείς επιλέγουν την ανάθεσηχωριστών συμβάσεων, η απόφασηγιατο
ποιο νομικό καθεστώςεφαρμόζεται σε καθεμιά από τιςχωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει
των χαρακτηριστικών κάθε επιμέρουςδραστηριότητας.
(2) Παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8, όταν οι αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν
αναθέσουν ενιαία σύμβαση,ισχύουν οιδιατάξειςτων εδαφίων(4)και(5)τουπαρόντος άρθρου:

να

Νοείται ότι,ότανμία από τιςσχετικές δραστηριότητες καλύπτεταιαπό τοΆρθρο346ΣΛΕΕ ή τον
περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και
Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στουςΤομείς
της Άμυνας καιτηςΑσφάλειας καιγιαΣυναφήΘέματα Νόμο του2011,όπως εκάστοτετροποποιείται
ή αντικαθίσταται,εφαρμόζεταιτοάρθρο28τουπαρόντοςΝόμου.

73(Ι)του 2016.

(3) Η επιλογή ανάμεσα στην ανάθεση ενιαίας σύμβασης ή στην ανάθεση πολλών ξεχωριστών
συμβάσεων δεν δύναται να αποφασισθεί με σκοπό την εξαίρεσητης σύμβασης ή των συμβάσεων
από τοπεδίο εφαρμογής είτετουπαρόντος Νόμουείτε,κατάπερίπτωση, τουπερί τηςΡύθμισης των
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016, όπως
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την
ανάθεσησυμβάσεων παραχώρησης.
(4) Μια σύμβαση που προορίζεται να καλύψει πολλαπλές δραστηριότητες υπόκειται
κανόνεςπου ισχύουν γιατην κύριαδραστηριότηταγιατην οποίαπροορίζεται.

στους

(5) Στην περίπτωση συμβάσεων για τις οποίες είναι αντικειμενικά αδύνατον να προσδιοριστεί η
κύριαδραστηριότηταγιατην οποία προορίζονται,οιισχύοντες κανόνεςκαθορίζονται ωςακολούθως:

Κατώτατα
όρια.

(α)

Η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τoν περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, εάν μία από τις
δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στον παρόντα Νόμο και η άλλη στον
περί τηςΡύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και γιαΣυναφήΘέματα
Νόμοτου2016·

(β)

η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα μετον παρόντα Νόμο,εάνμία από τιςδραστηριότητεςγια τις
οποίες προορίζεται υπάγεται στον παρόντα Νόμο και η άλλη στην εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσίαπου ρυθμίζει την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης·

(γ)

η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα μετονπαρόντα Νόμο,εάνμία από τιςδραστηριότητεςγια τις
οποίες προορίζεται υπάγεται στον παρόντα Νόμο και η άλλη δεν υπάγεται ούτε στον
παρόντα Νόμο, ούτε στον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων καιγιαΣυναφήΘέματαΝόμοτου2016 ούτεστην εκάστοτεισχύουσα νομοθεσία
που ρυθμίζει την ανάθεσησυμβάσεων παραχώρησης.

10.-(1) Το παρόν Μέρος και τα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος Νόμου εφαρμόζονταιστις
συμβάσεις,εκτός αυτών που εξαιρούνται δυνάμειτων διατάξεωντων άρθρων 20 έως25 και35, των
οποίων η εκτιμώμενη αξίαεκτόςφόρου προστιθέμενης αξίας(ΦΠΑ) είναι ίση με ή ανώτερη από τα
κατωτέρω κατώταταόρια, όπως αυτά εκάστοτε αναθεωρούνταιαπό την Επιτροπή, σύμφωνα με το
άρθρο 17τηςΟδηγίας2014/25/ΕΕ:
(α) 418.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
διαγωνισμούς μελετών·

και υπηρεσιών καθώς και για τους

(β) 5.225.000ευρώγιατιςδημόσιεςσυμβάσεις έργων·
ΠαράρτημαΧVΙΙ.

(γ) 1.000.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες
ειδικέςυπηρεσίες που περιλαμβάνονταιστο ΠαράρτημαXVΙΙ.
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(2)Η ΑρμόδιαΑρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει,μεεγκύκλιό της,τουςαναθέτοντες φορείς
για τις εκάστοτε αναθεωρήσεις των κατώτατων ορίων που διενεργούνται από την Επιτροπή
σύμφωναμετοάρθρο17τηςΟδηγίας 2014/25/ΕΕ.
Μέθοδοι
υπολογισμού
της
εκτιμώμενης
αξίας των
συμβάσεων.

11.-(1) Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίαςμιας σύμβασης βασίζεταιστο συνολικό πληρωτέο
ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από τον αναθέτοντα φορέα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
δικαιωμάτων προαιρέσεως και τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα
τηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αναθέτων φορέας προβλέπει απονομή βραβείων ήκαταβολή
χρηματικών ποσών γιατουςυποψήφιουςή προσφέροντες,λαμβάνειυπόψη τουταποσά αυτά κατά
τον υπολογισμό τηςεκτιμώμενηςαξίαςτηςσύμβασης.
(2) Όταν o αναθέτων φορέας αποτελείταιαπό χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, λαμβάνεται
υπόψη η συνολικήεκτιμώμενηαξίαγιαόλεςτιςχωριστές επιχειρησιακές μονάδες:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι ανεξάρτητα υπεύθυνη για
τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένες κατηγορίες αυτών, η αξία των
συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στοεπίπεδο τηςσυγκεκριμένης μονάδας.
(3) Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν
επιτρέπεται να γίνεται με σκοπό την εξαίρεσήτης από το πεδίο εφαρμογήςτων διατάξεων του
παρόντος Νόμου. Η σύμβαση δεν πρέπει να κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να μην εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογήςτων διατάξεων τουπαρόντος Νόμου,εκτόςεάνυφίστανταιαντικειμενικοίλόγοι.
(4) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης πρέπει να ισχύει κατά την αποστολή της προκήρυξης
διαγωνισμού,ή,στιςπεριπτώσεις όπου δεν προβλέπεταιπροκήρυξη διαγωνισμού,κατάτηνέναρξη
της διαδικασίαςανάθεσης τηςσύμβασης από τον αναθέτοντα φορέα,ιδίως,όπου εφαρμόζεται, κατά
την επαφήμεοικονομικούςφορείςγιατους σκοπούς τηςσύναψηςτηςσύμβασης,όπου χρειάζεται.
(5) Για τις συμφωνίες - πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστηεκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, τουσυνόλου των συμβάσεων που
προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος
αγορών.
(6) Για τις συμπράξεις καινοτομίας,η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη
εκτιμώμενη αξία,χωρίς ΦΠΑ,των δραστηριοτήτωνέρευνας καιανάπτυξης που θαλάβουν χώρα σε
όλα τα στάδιατηςπροβλεπόμενης σύμπραξης, καθώςκαι των προμηθειών, των υπηρεσιών ή των
έργωνπου θααναπτυχθούν καιθαπαρασχεθούν κατάτηλήξητηςπροβλεπόμενης σύμπραξης.
(7) Για τους σκοπούς του άρθρου10, οι αναθέτοντες φορείς περιλαμβάνουν στην εκτιμώμενη
αξία μιας σύμβασης έργων το κόστος των έργων, καθώς και τη συνολική εκτιμώμενη αξία τυχόν
προμηθειών ή υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεσητου εργολήπτη από τους αναθέτοντες φορείς,
εφόσον είναι αναγκαίες γιατην εκτέλεσητων έργων.
(8)Υπό την επιφύλαξη των διατάξεωντουεδαφίου (10),ότανπροτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη
παροχή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών
τμημάτων, λαμβάνεταιυπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξίαόλων των τμημάτων. Ότανη συνολική
αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει το κατώτατοόριοπου προβλέπεται στο άρθρο10, το
παρόν Μέρος και τα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στην ανάθεση κάθε
τμήματος.
(9) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (10), όταν μια πρόταση απόκτησης
παρεμφερών προμηθειών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφήχωριστών
τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατάτην εφαρμογή των παραγράφων (β) και (γ)του εδαφίου (1)του
άρθρου 10, η συνολική εκτιμώμενη αξίαόλων των τμημάτων. Ότανη συνολική αξίατων τμημάτων
είναι ίση με ή υπερβαίνειτο κατώτατοόριοπου προβλέπεται στο άρθρο10, το παρόν Μέρος καιτα
ΜέρηΙΙ,ΙΙΙ καιIV τουπαρόντοςΝόμουεφαρμόζονται στην ανάθεσηκάθε τμήματος.
(10) Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στα εδάφια (8) και (9), οι αναθέτοντεςφορείς
δύνανται να αναθέτουνσυμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες
που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, εφόσονη εκτιμώμενη αξία του εν λόγω τμήματος,χωρίς
ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για
έργα,νοουμένουότιη συνολική αξίατων τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο,χωρίς την
εφαρμογή του παρόντος Νόμου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) της
συνολικής αξίας όλων των τμημάτων, στα οποία έχει κατατμηθεί το προτεινόμενο έργο, η
προτεινόμενηαπόκτηση παρεμφερώνπρομηθειών ή η προτεινόμενηπαροχή υπηρεσιών.
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(11) Για τις συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι
οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός της
εκτιμώμενης αξίαςτηςσύμβασης βασίζεται:
(α) Είτε στη συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου, οι οποίες
συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη,
όταν είναι δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις
ποσότητες ή την αξίατους,κατάτουςδώδεκα μήνες που έπονται τηςαρχικής σύμβασης·
(β) είτε στην εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνάπτονται κατά το
δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκειατου οικονομικού έτους,
εφόσον αυτόυπερβαίνει τουςδώδεκα μήνες.
(12) Για τις συμβάσεις προμηθειών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση,
τη μίσθωση ή τη μίσθωση - αγορά προϊόντων, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον
υπολογισμό τηςεκτιμώμενης αξίαςτηςσύμβασης είναι:
(α) Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή
μικρότερη από δώδεκα μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή,
εφόσον η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερηαπό δώδεκα μήνες, η συνολική αξία της
σύμβασης στην οποία περιλαμβάνεται η εκτιμώμενη υπολειπόμενη αξία·
(β) στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά
τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η μηνιαία αξίαπολλαπλασιαζόμενη επί σαράντα οκτώ.
(13) Για τις συμβάσεις υπηρεσιών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται ως
υπολογισμό τηςεκτιμώμενης αξίαςτηςσύμβασης είναι:

βάση για τον

(α) Στην περίπτωση ασφαλιστικών υπηρεσιών: το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι
αμοιβής·
(β) στην περίπτωση τραπεζικών και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: οι αμοιβές, οι
καταβλητέεςπρομήθειες,οιτόκοικαιοιάλλοι τρόποι αμοιβής·
(γ) στην περίπτωση συμβάσεων μελετών: οι αμοιβές, οι καταβλητέεςπρομήθειες και οι άλλοι
τρόποι αμοιβής.
(14) Για τις συμβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιμή,η αξία που πρέπει
να λαμβάνεται ως βάση γιατον υπολογισμό τηςεκτιμώμενης αξίαςτηςσύμβασης είναι:
(α) Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή
μικρότερηαπό σαράνταοκτώ μήνες:Η συνολική αξίαγιαόλητηδιάρκειάτους·
(β) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειαςμεγαλύτερηςτων σαράντα οκτώ
μηνών:Η μηνιαία αξίαπολλαπλασιασμένη επί σαράντα οκτώ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 –ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κοινές
διατάξεις.

12. Για τους σκοπούς των άρθρων 13, 14 και 15, ο όρος «τροφοδότηση» περιλαμβάνει την
παραγωγή, τηχονδρική πώλησηκαιτηλιανική πώληση:
Νοείται ότι,η παραγωγή φυσικού αερίουμε τη μορφήεξόρυξης εμπίπτει στο πεδίοεφαρμογής
τουάρθρου19.

Φυσικό αέριο
και θερμότητα.

13.-(1) Όσον αφορά το φυσικό αέριο και τη θερμότητα,ο παρών Νόμος εφαρμόζεταιστις
ακόλουθες δραστηριότητες:
(α) Την παροχή ή λειτουργίασταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό
υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράςή της διανομής φυσικού αερίου ή
θερμότητας·
(β) την τροφοδότησητων δικτύων αυτών μεφυσικόαέριοή θερμότητα.
(2) Η τροφοδότησηαπό αναθέτονταφορέα που δεν είναι αναθέτουσααρχή, με φυσικό αέριο ή
θερμότητα, σταθερών δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, δεν θεωρείται σχετική
δραστηριότητα κατάτην έννοιατουεδαφίου (1),όταν πληρούνται όλεςοιακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Η παραγωγή φυσικού αερίουή θερμότηταςαπό τον εν λόγω αναθέτονταφορέα αποτελεί
αναπόφευκτοαποτέλεσμα τηςάσκησης δραστηριότηταςάλληςαπό αυτέςπου αναφέρονται
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στο εδάφιο (1)τουπαρόντος άρθρουή στα άρθρα14 έως 16· και
(β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην οικονομική εκμετάλλευση της
παραγωγής αυτής και αντιστοιχεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν
(20%) του κύκλου εργασιών του αναθέτοντος φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών
τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένου τουτρέχοντος έτους.
Ηλεκτρισμός.

14.-(1) Όσον αφορά
δραστηριότητες:

τον ηλεκτρισμό, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις ακόλουθες

(α) Την παροχή ή λειτουργία σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό
υπηρεσίες στον τομέατηςπαραγωγής, τηςμεταφοράςή τηςδιανομής ηλεκτρισμού,
(β) την τροφοδότησητων εν λόγω δικτύων με ηλεκτρισμό.
(2) Η τροφοδότηση από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή, με ηλεκτρισμό,
σταθερών δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, δεν θεωρείται σχετική δραστηριότητα κατά
την έννοια του εδαφίου(1),όταν πληρούνται όλεςοι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον αναθέτοντα φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι
αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας άλλης από αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο
(1)τουπαρόντος άρθρουή στα άρθρα13,15 και16· και
(β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνο από την ιδία κατανάλωση του
αναθέτοντος φορέα και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατόν (30%) της συνολικής
παραγωγής ενέργειας του εν λόγω αναθέτοντος φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών
τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένου τουτρέχοντος έτους.
Ύδωρ.

15.-(1)Όσον αφοράτο νερό,οπαρών Νόμος εφαρμόζεται στις ακόλουθεςδραστηριότητες:
(α) Την παροχή ή λειτουργία σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό
υπηρεσίες στον τομέατηςπαραγωγής, τηςμεταφοράςή τηςδιανομής πόσιμου ύδατος·
(β) την τροφοδότησητων εν λόγω δικτύων με πόσιμο ύδωρ.
(2)Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενταιή στους διαγωνισμούς μελετών
που διοργανώνονται από αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα οριζόμενη στο
εδάφιο(1),καιπου συνδέονται με ένα από ταακόλουθα:
(α) Έργα υδραυλικής μηχανικής, άρδευσης ή αποστράγγισης, εφόσον ο όγκος του ύδατος που
προορίζεται για την τροφοδότηση με πόσιμο ύδωρ υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%)
του συνολικού όγκου ύδατος που παράγεται από τέτοιαέργα ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή
αποστράγγισης
(β) την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυμάτων.
(3) Η τροφοδότηση από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή με πόσιμο ύδωρ
σταθερών δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό δεν θεωρείται σχετική
δραστηριότητα κατάτην έννοια του εδαφίου (1),όταν πληρούνται όλεςοιακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Η παραγωγή πόσιμου ύδατος από τον αναθέτοντα φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του
είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας άλλης από αυτές που αναφέρονται στα
άρθρα 13 έως 16· και
(β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνο από την ίδια κατανάλωση του
αναθέτοντος φορέα και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατόν (30%) της συνολικής
παραγωγής πόσιμου ύδατος του εν λόγω φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών
προηγούμενων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.

Υπηρεσίες
μεταφορών.

16.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεταιστις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ή τη
λειτουργία δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, στους τομείς των μεταφορών με
σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ,τρόλεϊ,λεωφορείαή καλώδιο.
(2) Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών, θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία
παρέχεται με όρους που ορίζονται από αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία, όπως όροι που αφορούν τα
δρομολόγια,τηδιαθέσιμη μεταφορική ικανότητα ή τησυχνότητα παροχής της υπηρεσίας.

Λιμένες και
αερολιμένες.

17.Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που αφορούν την εκμετάλλευση μιας
γεωγραφικής περιοχής, με σκοπό τη διάθεση αερολιμένων, θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων
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εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών σταθμών, σε φορείς που
αεροπορικές,θαλάσσιεςή εσωτερικέςπλωτές μεταφορές.
Ταχυδρομικές
υπηρεσίες.

πραγματοποιούν

18.-(1)Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις δραστηριότητεςπου αποσκοπούν στην παροχή:
(α) Ταχυδρομικών υπηρεσιών·
(β) άλλων υπηρεσιών πλην των ταχυδρομικών, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από
φορέα ο οποίος παρέχει επίσης ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια της παραγράφου
(β)τουεδαφίου(2)τουπαρόντος άρθρουκαι εφόσονδεν πληρούνται οιπροϋποθέσεις που
προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 35, όσον αφορά τις υπηρεσίες που
περιλαμβάνονται στην παράγραφο(β) τουεδαφίου(2)τουπαρόντος άρθρου.

112(Ι)του2004
84(Ι)του2005
149(Ι)του2005
67(Ι)του2006
113(Ι)του2007
134(Ι)του2007
46(Ι)του2008
103(Ι)του2009
94(Ι)του 2011
51(Ι)του2012
160(Ι)του2013
77(Ι)του 2014.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, όπως
εκάστοτετροποποιείται ήαντικαθίσταται:

(α)

«Ταχυδρομικό αντικείμενο» σημαίνει αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη,
αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή, ανεξάρτητα από το βάρος του· πέραν των
αντικειμένων αλληλογραφίας τααντικείμενα αυτάπεριλαμβάνουν, ιδίως βιβλία,καταλόγους,
εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν αντικείμενα, με ή χωρίς
εμπορική αξία,ανεξάρτητααπό τοβάρος τους·

(β) «ταχυδρομικές υπηρεσίες» σημαίνει υπηρεσίες που συνίστανται στη συλλογή, διαλογή,
μεταφορά και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων. Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι
υπηρεσίες που εμπίπτουν,όσο και αυτέςπου δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο τηςκαθολικής
υπηρεσίας που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, όπως εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
(γ) «άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών» σημαίνει υπηρεσίες παρεχόμενες στους εξής
τομείς:
(i) Υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας, τόσο προγενέστερες όσο και
μεταγενέστερες της αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών «mailroom
management services»·
(ii) υπηρεσίες συνδεόμενες με ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στην
παράγραφο (α), όπως το διαφημιστικό ταχυδρομείο χωρίς συγκεκριμένο
παραλήπτη.
Εξόρυξη και
συλλογή
πετρελαίουκαι
αερίουκαι
αναζήτηση,
εξόρυξηκαι
συλλογή
άνθρακακαι
άλλων στερεών
καυσίμων.

19. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις δραστηριότητες εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής
περιοχής με σκοπό:

(α) Την εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου
(β) την αναζήτηση ή εξόρυξηάνθρακαή άλλων στερεών καυσίμων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 –ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Συμβάσεις που
ανατίθενται με
σκοπότη
μεταπώληση ή
τημίσθωση σε
τρίτους.

20.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται με σκοπό τη
μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους, στις περιπτώσεις που ο αναθέτων φορέας δεν απολαύει
κανενός ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος πώλησης ή μίσθωσης του αντικειμένου αυτών των
συμβάσεων και νοουμένου ότι οι άλλοι φορείς δικαιούνται να προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω
πώλησηή μίσθωση μετουςίδιουςόρουςπου ισχύουν γιατον αναθέτοντα φορέα.
(2) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όλες τις
κατηγορίες προϊόντων ή δραστηριοτήτων που θεωρούν ότι εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου (1)
κατόπιν αιτήσεώςτης,η οποία τιςκοινοποιεί στην Επιτροπή,εφόσοντης ζητηθεί.

Συμβάσεις που
ανατίθενταικαι
διαγωνισμοί
μελετών που
διοργανώνονται
με σκοπούς
άλλους από την
άσκηση μιας
από τις
οριζόμενες
δραστηριότητες
ή γιατην
άσκηση μιας
τέτοιας
δραστηριότητας
σετρίτη χώρα.

21.-(1)Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που αναθέτουνή στους διαγωνισμούς
μελετών που διοργανώνουν οι αναθέτοντες φορείς με σκοπούς άλλους από την άσκηση των
δραστηριοτήτων που ορίζονταιστα άρθρα13 έως 19 ή για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων
σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν προϋποθέτουν την υλική εκμετάλλευση δικτύου ή
γεωγραφικήςπεριοχής στη Δημοκρατία.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
οποιαδήποτε δραστηριότηταθεωρούν ότιεξαιρείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) κατόπιν
αιτήσεώςτης,η οποία τιςκοινοποιεί στην Επιτροπή,εφόσοντης ζητηθεί.
Συμβάσεις που
ανατίθενταικαι
διαγωνισμοί
μελετών που
διοργανώνονται
δυνάμει
διεθνών
κανόνων.

22.-(1)(α)Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις ή στους διαγωνισμούς μελετών που
ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να αναθέσειή να διοργανώσει,σύμφωνα με διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων διαφορετικέςαπό αυτέςτουπαρόντος Νόμουκαιοιοποίεςκαθορίζονται:

(i)

Είτε βάσει νομικού μέσου που δημιουργεί διεθνείς νομικές υποχρεώσεις, όπως διεθνή
συμφωνία που συνάπτεται σύμφωνα με τις Συνθήκες, μεταξύ κράτους μέλους και μίας ή
περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει έργα, προμήθειες ή
υπηρεσίες που προορίζονται γιατην από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενόςσχεδίου από
τασυμβαλλόμενα μέρητης,

(ii) είτεαπό διεθνήοργανισμό.
(β) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κοινοποιεί στην Επιτροπή όλα τα νομικά μέσα που
προβλέπονται στην υποπαράγραφο (i)τηςπαραγράφου (α).
(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεταιστις συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που
αναθέτει ή διοργανώνει ο αναθέτων φορέας, σύμφωνα με τους κανόνες περί σύναψης συμβάσεων
που θεσπίζονται από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, εφόσον οι σχετικές
συμβάσεις ή οισχετικοί διαγωνισμοί μελετών χρηματοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισμό
ή ίδρυμα· στην περίπτωση συμβάσεων ή διαγωνισμών μελετών που συγχρηματοδοτούνται, κατάτο
μεγαλύτερο μέρος, από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι συμβαλλόμενοι
συμφωνούν επί των εφαρμοστέωνδιαδικασιών σύναψης συμβάσεων.
(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου29,τα εδάφια (1)και (2) δεν εφαρμόζονται επί
των συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που αφορούν θέματαάμυνας και ασφάλειας, τα οποία
ανατίθενταιή διοργανώνονται σύμφωνα με διεθνείςκανόνες.
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Ειδικές
εξαιρέσεις για
συμβάσεις
υπηρεσιών.

23.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες
αφορούν:
(α) Την απόκτηση ή μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους,
κτισμάτων ή άλλων ακινήτων, ή σε σχέσημε δικαιώματα επ’ αυτών˙

γης, υφισταμένων

(β) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού˙
(γ) οποιαδήποτε από τιςακόλουθεςνομικές υπηρεσίες:
Κεφ. 2
42του 1961
20του1963
46του1970
40του1975
55του1978
71 του 1981
92του1983
98του 1984
17 του1985
52του1985
9 του1989
175του 1991
212του 1991
9(I) του1993
56(I)του1993
83(I)του 1994
76(I)του1995
103(I)του1996
79(I)του2000
31(I)του 2001
41(I)του2002
180(I)του2002
117(I)του2003
130(I)του2003
199(I)του2004
264(I)του2004
21(I)του2005
65(I)του2005
124(I)του2005
158(I)του2005
175(I)του2006
117(I)του2007
103(I)του2008
109(I)του2008
11(I)του2009
130(I)του2009
4(I) του 2010
65(I)του 2010
14(I)του 2011
144(I)του 2011
116(I)του2012
18(Ι)του 2013
84(Ι)του 2014.

(Ο

Nομική εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 2 και 14A
τουπερί Δικηγόρων Νόμου σε:

(iα) διαιτησία ή συμβιβασμό που διεξάγεται σε κράτος μέλος, τρίτηχώρα ή ενώπιον
διεθνούςοργάνου διαιτησίας ή συμβιβασμού, ή
(iβ) δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή
δημοσίων αρχών κράτους μέλους, τρίτης χώρας ή διεθνών δικαστηρίων,
δικαιοδοτικών ή θεσμικών οργάνων,
(ϋ)

νομικές συμβουλές για την προετοιμασία οποιασδήποτε από τις διαδικασίες της
υποπαραγράφου (i) της παρούσας παραγράφου ή εάν υπάρχει απτή ένδειξη και
μεγάλη πιθανότητα το ζήτημα που αφορούν οι συμβουλές να αποτελέσει αντικείμενο
τέτοιων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότιοι συμβουλές παρέχονται από δικηγόρο,
κατάτην έννοια των άρθρων 2 και14A τουπερί Δικηγόρων Νόμου,
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(III)

υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης
παρέχονται από συμβολαιογράφους,

της γνησιότητας εγγράφων που πρέπει να

(ιν) νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από εμπιστευματοδόχους (trustees)ή διορισμένους
επιτρόπους ή άλλες νομικές υπηρεσίες, των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από
αρμόδιο δικαστήριο ή δικαιοδοτικό όργανο στη Δημοκρατία ή διορίζονται βάσει του
δικαίου για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων υπό την εποπτεία τέτοιων
δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων,
(ιν) λοιπές νομικές υπηρεσίες,
άσκηση δημόσιας εξουσίας
144(Ι)του2007
106(Ι)του2009
141(Ι)του2012
154(Ι)του2012
193(Ι)του2014
8(Ι) του 2016.

οι οποίες συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την

(δ) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη
μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια του περί
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007,
όπωςεκάστοτετροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(ε) δάνεια, είτε συνδέονται είτε όχι με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση
τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων˙
(στ) συμβάσεις απασχόλησης˙
(ζ) δημόσιες επιβατικές μεταφορές μεσιδηρόδρομο ή μετρό˙
(η) υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, πολιτικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων που παρέχονται
από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και καλύπτονται από τους ακόλουθους
κωδικούς του CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7,
75252000-7, 75222000-8,98113100-9 και 85143000-3 πλην των υπηρεσιών ασθενοφόρων
γιατηδιακομιδή ασθενών˙

7(Ι) του1998
88(Ι)του1998
13(Ι)του1999
159(Ι)του1999
23(Ι)του2000
55(Ι)του2000
134(Ι)του 2000
18(Ι)του 2001
53(Ι)του 2001
65(Ι)του 2001
78(Ι)του 2001
126(Ι)του 2001
102(Ι)του2002
186(Ι)του2002
24(Ι)του2003
97(Ι)του2004
84(Ι)του2006
85(Ι)του2006
170(Ι)του2006
117(Ι)του2008
17(Ι)του2009
136(Ι)του2009
118(Ι)του2010
73(Ι)του 2011
88(Ι)του2012
46(Ι)του2013
86(Ι)του 2014
94(Ι)του2015
201(Ι)του2015
77(Ι) του 2016.

(θ) συμβάσεις που αφορούν το χρόνο μετάδοσης ή την παροχή προγράμματος που ανατίθενται
σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων. Για τους σκοπούς της
παρούσας παραγράφου, ο όρος «πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» έχει την
έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ραδιοφωνικών και
Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου του 1998,όπως εκάστοτετροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Το «πρόγραμμα» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του
ίδιου Νόμου,αλλάπεριλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράμματα και υλικό ραδιοφωνικών
προγραμμάτων:

Νοείται ότι,για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου,
ίδιαέννοια μετο«πρόγραμμα».

το «υλικό προγραμμάτων» έχει την
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Συμβάσεις
υπηρεσιών που
ανατίθενται
βάσει
αποκλειστικού
δικαιώματος.
Συμβάσεις που
συνάπτονται
από
ορισμένους
αναθέτοντες
φορείςγιατην
αγοράύδατος
και για την
προμήθεια
ενέργειας ή
καυσίμων που
προορίζονται
για την
παραγωγή
ενέργειας.

24.Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις υπηρεσιών, οιοποίες ανατίθενται σε φορέα
ο οποίος είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή ή σε ένωση αναθετουσών αρχών, βάσει αποκλειστικού
δικαιώματος, του οποίου απολαύουν δυνάμει δημοσιευμένων νομοθετικών, κανονιστικών ή
διοικητικών διατάξεωνσύμφωνων προς τηΣΛΕΕ.

25. Ο παρών Νόμοςδεν εφαρμόζεται:

(α) Στις συμβάσεις για την αγορά ύδατος, εφόσον συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς οι
οποίοι ασκούν μία ή και τις δύο δραστηριότητες που σχετίζονται με πόσιμο ύδωρ και
ορίζονται στο εδάφιο (1)τουάρθρου 15·
(β) στις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς που δραστηριοποιούνται οι
ίδιοι στον τομέατης ενέργειας μέσω της άσκησης μιας δραστηριότηταςπου αναφέρεται στο
εδάφιο (1) του άρθρου 13, στο εδάφιο (1) του άρθρου 14 ή στο άρθρο 19 για την
τροφοδότηση:
(i) Μεενέργεια,
(ii) μεκαύσιμα που προορίζονται γιατην παραγωγή ενέργειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 –ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Συμβάσεις στον
τομέατης
άμυνας καιτης
ασφάλειας.

26.-(1)Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στη σύναψη συμβάσεων και σε διαγωνισμούς μελετών που
διοργανώνονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων των κατωτέρω
συμβάσεων:
(α) Συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί του Συντονισμού των
Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής
Υπηρεσιών που Συνάπτονται από ΑναθέτουσεςΑρχές ή ΑναθέτοντεςΦορείςστους Τομείς
τηςΆμυνας καιτηςΑσφάλειαςκαιγιαΣυναφήΘέματαΝόμουτου2011·
(β) συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται
άρθρων 9,13και14τουεν λόγω Νόμου.

ο ως άνω Νόμος,σύμφωνα με τις διατάξεις των

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται,εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να αποφασίζει ότι ο παρών
Νόμοςδεν εφαρμόζεται:
(α)

Στις συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται διαφορετικά
σύμφωνα με το εδάφιο (1), στο μέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων
ασφάλειας τηςΔημοκρατίας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως,
επιβάλλοντας απαιτήσεις για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των
πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή καθιστά διαθέσιμες σε διαδικασία ανάθεσης
σύμβασης, σύμφωνα μετον παρόντα Νόμο·

(β)

στις συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται διαφορετικά
σύμφωνα μετοεδάφιο (1),στο μέτροπου η εφαρμογήτουπαρόντος Νόμου θα υποχρέωνε
τη Δημοκρατία να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη
με τα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειάς της,σύμφωνα με το Άρθρο 346,παράγραφος(1),
στοιχείο (α)τηςΣΛΕΕ.

(3) Όταν η διαδικασία σύναψης σύμβασης και η εκτέλεση της σύμβασης ή του διαγωνισμού
μελετών κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεταιαπό ειδικάμέτραασφάλειαςσύμφωνα μετις
σχετικές νομικές,κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στη Δημοκρατία,ο παρών Νόμος
δεν εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη
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συμφέροντα της Δημοκρατίας δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως
αυτάπου αναφέρονται στην παράγραφο (α)τουεδαφίου(2).
Μικτές
συμβάσεις που
καλύπτουν
την ίδια
δραστηριότητα
καιαφορούν
την άμυνα και
την ασφάλεια.

27.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις μικτές συμβάσεις που έχουν αντικείμενα που
καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο, καθώς και από το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή τον περί του
Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής
Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της
Άμυνας και τηςΑσφάλειας καιγιαΣυναφή Θέματα Νόμο του 2011.

(2)Στην περίπτωση που ταδιάφορα μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης μπορούν να χωριστούν
αντικειμενικά, οι αναθέτοντεςφορείςμπορούν να επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συμβάσεις για
τα ξεχωριστά μέρηή να αναθέσουν ενιαία σύμβαση.
(3)Ότανοιαναθέτοντεςφορείς επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συμβάσεις γιαχωριστά μέρη, η
απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε καθεμιά από τις χωριστές αυτές συμβάσεις
λαμβάνεται βάσειτων χαρακτηριστικών έκαστουμέρους.
(4) Όταν οι αναθέτοντεςφορείςεπιλέγουν να αναθέσουν ενιαία σύμβαση, ισχύουν τα ακόλουθα
κριτήριαγιατον καθορισμό τουεφαρμοστέουνομικού καθεστώτος:
(α) Όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, η
σύμβαση μπορεί να ανατίθεται χωρίς εφαρμογήτων διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπό
την προϋπόθεση ότιη ανάθεσηενιαίαςσύμβασης βασίζεταισε αντικειμενικούς λόγους
(β) όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από τον περί του Συντονισμού των
Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής
Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείςστους Τομείς
της Άμυνας και της Ασφάλειαςκαι για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011, η σύμβαση μπορεί
να ανατίθεταισύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι η
ανάθεση ενιαίας σύμβασης βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους, χωρίς επηρεασμό των
κατωτάτων ορίων καιτων εξαιρέσεων που προβλέπονται στον εν λόγω Νόμο:
μπορεί να λαμβάνεται με
Νοείται ότι, η απόφαση ανάθεσης ενιαίας σύμβασης δεν
των διατάξεων του παρόντος
σκοπό την εξαίρεση των συμβάσεων από την εφαρμογή
Νόμου ή τουως άνω αναφερθέντος Νόμου:
Νοείται περαιτέρω ότι, η παράγραφος (α) εφαρμόζεταιστις μικτές συμβάσεις για τις
οποίες θα μπορούσαν άλλως να ισχύουν τόσο η παράγραφος (α) όσο και η
παράγραφος(β).
(5) Όταν τα διάφορα μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορούν να χωριστούν
αντικειμενικά, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται χωρίς να εφαρμόζεται ο παρών Νόμος, όταν
περιλαμβάνει στοιχεία στα οποία εφαρμόζεταιτο Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ διαφορετικά,μπορεί να
ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης
Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από
Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για
Συναφή Θέματα Νόμου του 2011.
Συμβάσεις που
καλύπτουν
πολλαπλές
δραστηριότητες
καιαφορούν
την άμυνα και
την ασφάλεια.

28.-(1)Στηνπερίπτωσησυμβάσεων που προορίζονται να καλύψουν πολλαπλές δραστηριότητες,
οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέγουν είτε την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για κάθε
επιμέρους δραστηριότηταή την ανάθεσηενιαίας σύμβασης.

(2)(α)Ότανοιαναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεσηχωριστών συμβάσεων γιατα επιμέρους
μέρη, η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεταισε καθεμιά από τις χωριστές αυτές
συμβάσεις λαμβάνεταιβάσει των χαρακτηριστικών κάθεσυγκεκριμένης δραστηριότητας.
(β) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση ενιαίας σύμβασης, εφαρμόζονται
διατάξεις του εδαφίου (3). Η επιλογή ανάμεσα στην ανάθεση ενιαίας σύμβασης και στην ανάθεση
πολλών χωριστών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να γίνεται με σκοπό την εξαίρεση της σύμβασης ή
των συμβάσεων από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή του περί του Συντονισμού των
Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που
Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της
ΑσφάλειαςκαιγιαΣυναφή Θέματα Νόμου του 2011.

οι
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(3) Στην περίπτωση συμβάσεων που προορίζονται να καλύψουν δραστηριότητα η οποία
υπόκειται στον παρόντα Νόμο καιάλληδραστηριότητα η οποία (α) Υπόκειται στον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων
Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή
Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα
Νόμο του2011 ή
(β) καλύπτεταιαπό τοΆρθρο346ΣΛΕΕ,
χωρίς επηρεασμό των κατωτάτων ορίων καιεξαιρέσεωνπου προβλέπει ο περί τουΣυντονισμού των
Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που
Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της
Ασφάλειας καιγια Συναφή Θέματα Νόμος του 2011, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί σύμφωνα μετις
διατάξεις του εν λόγω Νόμου στις περιπτώσεις της παραγράφου (α) και χωρίς την εφαρμογή των
διατάξεων τουπαρόντος Νόμου στις περιπτώσεις τηςπαραγράφου(β).
(4) Οι συμβάσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) και οι οποίες
περιλαμβάνουν επιπλέον συμβάσεις ή άλλα στοιχεία που καλύπτονται από το Άρθρο 346 ΣΛΕΕ
μπορούν να ανατίθενταιχωρίς την εφαρμογήτουπαρόντος Νόμου:
Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο, καθώς και οι διατάξεις του εδαφίου (3), εφαρμόζονται με την
προϋπόθεση η ανάθεση της ενιαίας σύμβασης να δικαιολογείταιγια αντικειμενικούς λόγους και η
απόφαση για την ανάθεση ενιαίας σύμβασης να μην λαμβάνεται με σκοπό την εξαίρεση της
σύμβασης από την εφαρμογήτων διατάξεωντουπαρόντος Νόμου.
Συμβάσεις και
διαγωνισμοί
μελετών που
αφορούν την
άμυνα και την
ασφάλειακαι
ανατίθενται ή
διοργανώνονται
σύμφωνα με
διεθνείς
κανόνες.

29.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που
αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια, που ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να αναθέσει ή να
διοργανώσει σύμφωνα με διαδικασίες σύναψης συμβάσεων διαφορετικές από αυτέςτου παρόντος
Νόμουκαιοιοποίες καθορίζονταισε οποιοδήποτε από τα εξής:

(α) Είτε από διεθνή συμφωνία ή ρύθμιση που συνάπτεται σύμφωνα με τις Συνθήκες μεταξύ
κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και
καλύπτουν έργα,προμήθειεςή υπηρεσίες που προορίζονται γιατην από κοινού εκτέλεση ή
εκμετάλλευσηενόςσχεδίου από τασυμβαλλόμενα μέρητους
(β) είτε από διεθνείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί για τη στάθμευση
στρατευμάτων καιαφορούνεπιχειρήσεις κράτουςμέλουςή τρίτηςχώρας
(γ) είτεαπό διεθνήοργανισμό.
(2) Όλες οι συμφωνίες ή οι ρυθμίσεις που αναφέρονταιστην παράγραφο (α) του εδαφίου(1)
κοινοποιούνται από τις αναθέτουσεςαρχές στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία τις
κοινοποιεί στην Επιτροπή.
(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που
αφορούν την άμυνα και την ασφάλειακαι ανατίθενται από αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με τους
κανόνες διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι οποίοι προβλέπονται από διεθνή οργανισμό ή διεθνές
χρηματοδοτικό ίδρυμα,εφόσονοι σχετικές συμβάσεις και οι διαγωνισμοί μελετών χρηματοδοτούνται
πλήρως από τον εν λόγω οργανισμό ή ίδρυμα· στην περίπτωση συμβάσεων ή διαγωνισμών
μελετών που συγχρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από διεθνή οργανισμό ή διεθνές
χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί των εφαρμοστέων διαδικασιών σύναψης
συμβάσεων.
Συμβάσεις
μεταξύ
αναθετουσών
αρχών.

30.-(1) Σύμβαση που ανατίθεταιαπό αναθέτουσα αρχή σε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή
δημοσίου δικαίου,δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογήςτου παρόντος Νόμου, εφόσον πληρούνται οι
κατωτέρωσωρευτικές προϋποθέσεις:
(α) Η αναθέτουσααρχή ασκεί επί τουεν λόγω νομικού προσώπου έλεγχοανάλογοεκείνου που
ασκεί επί των δικών τηςυπηρεσιών˙
(β) περισσότερο από το ογδόντα τοις εκατόν (80%) των δραστηριοτήτων του ελεγχομένου
νομικού προσώπου,όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο εδάφιο (5),διεξάγεται κατά την

1318
εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθείαπό την ελέγχουσα αναθέτουσααρχή ή άλλα
νομικά πρόσωπαπου ελέγχει η ενλόγω αναθέτουσα αρχή˙ και
(γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο,
εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων,χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή
δικαιώματος αρνησικυρίας,ως απαιτούνται από σχετική νομοθεσίασύμφωνη με τις Συνθήκες
και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στοελεγχόμενονομικό πρόσωπο:
Νοείται ότι,μια αναθέτουσααρχή ασκεί έλεγχο επί νομικού προσώπου ανάλογομε τον
έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της κατά την έννοια της παραγράφου (α), όταν ασκεί
αποφασιστική επιρροή, τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις σημαντικές
αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου.Ο έλεγχοςμπορεί, επίσης, να ασκείται από
άλλο νομικό πρόσωποπου ελέγχεται μετον ίδιοτρόπο από την αναθέτουσα αρχή.
(2) Το εδάφιο (1) εφαρμόζεται σε περίπτωση που ένα ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, το οποίο
είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει σύμβαση στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το ελέγχει ή σε άλλο
νομικό πρόσωπο,το οποίο τελεί υπό τον έλεγχοτης ίδιαςαναθέτουσαςαρχής, εφόσονδεν υπάρχει
άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεταιη σύμβαση,
εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή
δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από σχετική νομοθεσία σύμφωνη με τις Συνθήκες και
δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενονομικό πρόσωπο.
(3) Μια αναθέτουσα αρχή που δεν ασκεί έλεγχο κατά την έννοια του εδαφίου (1) σε νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου δύναται να αναθέσειδημόσια σύμβαση στο εν λόγω νομικό
πρόσωπο, χωρίς να εφαρμόσειτις διατάξειςτου παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι πληρούνται οι
κατωτέρωσωρευτικές προϋποθέσεις:
(α) Η αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχοεπί τουεν λόγω
νομικού προσώπουανάλογοεκείνουπου ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών:
Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές θεωρείται ότι ασκούν από κοινούέλεγχοεπί νομικού
προσώπου,ότανπληρούνται οικατωτέρωσωρευτικές προϋποθέσεις:
(i)

Τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόμενου νομικού προσώπου απαρτίζονται
από αντιπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν· ένας
αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις συμμετέχουσες
αναθέτουσεςαρχές,

(ii) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέσηνα ασκούν από κοινού αποφασιστική
επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές αποφάσεις του
ελεγχόμενουνομικού προσώπου,και
(iii) τοελεγχόμενονομικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συμφέροντααντίθετα από αυτά των
αναθετουσών αρχών που τοελέγχουν
(β) περισσότερο από το ογδόντα τοις εκατόν (80%)των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού
προσώπου, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο εδάφιο (5), διεξάγεται κατά την
εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή
άλλανομικά πρόσωπα που ελέγχονταιαπό τιςίδιεςαναθέτουσεςαρχές και
(γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο,
εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή
δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από σχετική νομοθεσία σύμφωνη με τις
Συνθήκες,καιδεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στοελεγχόμενονομικό πρόσωπο.
(4) Μιασύμβαση, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύδύο ή περισσότερων αναθετουσών
αρχών, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, όταν πληρούνται σωρευτικά οι
κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Η σύμβαση θεσπίζει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών
αρχών, η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να
εκτελούν οιεν λόγω αρχές,παρέχονται γιατην επιδίωξη των κοινών τουςστόχων·
(β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής λαμβάνει αποκλειστικά υπόψη το δημόσιο συμφέρον·
και
(γ)

οι συμμετέχουσες αναθέτουσεςαρχές εκτελούνστην ανοικτή αγοράλιγότεροαπό το είκοσι
τοις εκατόν (20%) των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία,όπως το ποσοστό αυτό
καθορίζεται στο εδάφιο(5).
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(5) Για τον προσδιορισμό του ποσοστού των δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην
παράγραφο (β) του εδαφίου (1),στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) και στην παράγραφο (γ) του
εδαφίου (4), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών ή άλλο ενδεδειγμένο μέτρο
βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος που βαρύνει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, όσον
αφορά τιςυπηρεσίες, τιςπρομήθειες και τα έργα, κατάτην τριετία που προηγείται της ανάθεσηςτης
σύμβασης:
Νοείται ότι,σε περίπτωση που λόγω της ημερομηνίας κατά την οποία συστάθηκε ή άρχισε τις
εμπορικές δραστηριότητές του το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, ή λόγω αναδιοργάνωσης των
δραστηριοτήτων του, ο κύκλος εργασιών ή άλλομέτροβάσει των δραστηριοτήτων, όπως τοκόστος,
δεν είναιδιαθέσιμογιατην τελευταία τριετία ή δεν είναιπλέον ενδεδειγμένο,αρκείνα αποδειχθεί ότι η
μέτρηση της δραστηριότητας είναι αξιόπιστη, ιδίως μέσω προβολών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.
Συμβάσεις που
ανατίθενταισε
συνδεδεμένη
επιχείρηση.

31.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,ως «συνδεδεμένη επιχείρηση» νοείται κάθε
επιχείρηση της οποίας οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν ενοποιηθεί με τους λογαριασμούς του
αναθέτοντοςφορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτεισχύουσας νομοθεσίας που μεταφέρει
στην εσωτερική έννομη τάξητιςδιατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τιςετήσιεςοικονομικές
καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων
ορισμένων μορφών.
(2) Στην περίπτωση φορέων που δεν εμπίπτουν στη νομοθεσία που αναφέρεται στο εδάφιο(1),
ως «συνδεδεμένη επιχείρηση»νοείται κάθεεπιχείρηση η οποία:
(α) Μπορεί να υπόκειται,άμεσαή έμμεσα,σεδεσπόζουσα επιρροή τουαναθέτοντος φορέα·
(β) μπορεί να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή επί τουαναθέτοντος φορέα· ή
(γ) υπόκειται, από κοινού με τον αναθέτοντα φορέα, στη δεσπόζουσα επιρροή άλλης
επιχείρησης λόγω κυριότητας,χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν:
Νοείται ότι,για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου,ο όρος της «δεσπόζουσας
επιρροής» έχει την ίδια έννοια με αυτή που αναφέρεται στο άρθρο2, στον ορισμό «δημόσια
επιχείρηση».
(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 30 και υπό τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις
συμβάσεις που ανατίθενται:
(α) Από αναθέτονταφορέασεσυνδεδεμένη επιχείρηση· ή
(β) από κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από διάφορουςαναθέτοντες
φορείς με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων κατάτην έννοια των άρθρων 13 έως 19,
σεεπιχείρηση συνδεδεμένη μ’έναν από αυτούςτουςαναθέτοντες φορείς.
(4) Το εδάφιο(3)εφαρμόζεται σε:
(α) Συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το ογδόντα τοις εκατόν (80%) τουλάχιστον του μέσου
συνολικού κύκλου εργασιών της συνδεδεμένης επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υπηρεσίες που παρείχε η εν λόγω επιχείρηση, προέρχεται
από την παροχήυπηρεσιών στον αναθέτονταφορέα ή σ’ άλλες επιχειρήσεις με τιςοποίες
συνδέεται·
(β) συμβάσεις προμηθειών, εφόσον το ογδόντα τοις εκατόν (80%) τουλάχιστον του μέσου
συνολικού κύκλου εργασιών τηςσυνδεδεμένης επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψηόλες τις
προμήθειες που παρείχε η εν λόγω επιχείρηση κατά την τελευταίατριετία, προέρχεται
από την παροχή προμηθειών στον αναθέτοντα φορέα ή σ’ άλλες επιχειρήσεις με τις
οποίες συνδέεται·
(γ) στις συμβάσεις έργων, εφόσον το ογδόντα τοις εκατόν (80%) τουλάχιστον του μέσου
συνολικού κύκλου εργασιών της συνδεδεμένης επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλατα
έργα που παρείχε η εν λόγω επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, προέρχεται από την
παροχήέργων στον αναθέτονταφορέαή σ’άλλεςεπιχειρήσεις μετιςοποίεςσυνδέεται.
(5) Όταν,λόγω της ημερομηνίας σύστασης της συνδεδεμένης επιχείρησης ή της ημερομηνίας
έναρξης των δραστηριοτήτων της, δεν είναι διαθέσιμος ο κύκλος εργασιών της για την τελευταία
τριετία,η επιχείρηση αρκείνα αποδεικνύει ότιο κύκλος εργασιών που αναφέρεται στιςπαραγράφους
(α),(β)ή (γ)τουεδαφίου(4)είναιαξιόπιστος,ιδίως μεπροβολές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
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(6) Όταν περισσότερες από μία επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον αναθέτονταφορέα με τον
οποίο συγκροτούν οικονομικό όμιλο,παρέχουν τιςίδιες ή παρεμφερείς υπηρεσίες ή προμήθειεςή τα
ίδια ή παρεμφερή έργα, για τον υπολογισμό των προαναφερόμενων στο εδάφιο (4) ποσοστών
λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών που προκύπτει αντιστοίχως από την παροχή
υπηρεσιών, προμηθειών ή έργων εκμέρουςτων ενλόγω συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Συμβάσεις που
ανατίθενταισε
κοινοπραξία ή
σεαναθέτοντα
φορέα που
συμμετέχει σε
κοινοπραξία.

32. Κατάπαρέκκλιση των διατάξεων τουάρθρου 30 και υπό την προϋπόθεση ότιη κοινοπραξία
έχει συσταθεί με σκοπό την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότηταςεπί περίοδο τουλάχιστον
τριών ετών και η συστατική πράξη της κοινοπραξίας ορίζει ότι οι αναθέτοντες φορείς που τη
συγκροτούν συμμετέχουν σ’ αυτήν τουλάχιστον για την εν λόγω περίοδο, ο παρών Νόμος δεν
εφαρμόζεται:
(α) Στις συμβάσεις που αναθέτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από
ορισμένους αναθέτοντες φορείςμεσκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων κατάτην έννοια των
άρθρων 13έως19,σ’έναν από τουςενλόγωαναθέτοντες φορείς· ή
(β) στις συμβάσεις που αναθέτει αναθέτων φορέας σε τέτοιουείδουςκοινοπραξία στην οποία
συμμετέχει.

Κοινοποίηση
πληροφοριών.

33.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, κατόπιν
αιτήσεώς της, τις ακόλουθες πληροφορίεςσχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων(2)
και (3)τουάρθρου31καιτουάρθρου32:
(α) Τις επωνυμίες των επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών γιατιςοποίες πρόκειται·
(β) τηφύση καιτην αξίατων σχετικών συμβάσεων·
(γ) ταστοιχεία που η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κρίνει απαραίτηταγιανα αποδείξουν
ότι οι σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας στην οποία ανατίθενται οι
συμβάσεις καιτουαναθέτοντοςφορέαανταποκρίνονται στιςαπαιτήσειςτων άρθρων 31ή32.
(2) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που
αναφέρονται στοεδάφιο(1),εφόσον ζητηθεί.

Υπηρεσίες
έρευναςκαι
ανάπτυξης.

34. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις υπηρεσιών για υπηρεσίες έρευνας και
ανάπτυξης καλυπτόμενες από τους κωδικούς CPV 73000000-2 έως 73120000-9,73300000-5,
73420000-2και73430000-5,εφόσον πληρούνται σωρευτικάοικατωτέρωπροϋποθέσεις:
(α) Τα αποτελέσματα ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτονταφορέα για ιδία χρήση κατά την
άσκηση τηςδραστηριότητάςτου και
(β) η παροχήτηςυπηρεσίας αμείβεται εξολοκλήρουαπό τον αναθέτοντα φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5–ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΑΠΕΥΘΕΙΑΣΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣΣΤΟΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δραστηριότητες
άμεσα
εκτεθειμένες
στον
ανταγωνισμό.

35.-(1) Οι συμβάσεις που προορίζονται να επιτρέψουν την άσκηση δραστηριότητας οριζόμενης
σταάρθρα 13έως19 δεν υπάγονται στον παρόντα Νόμο,εάνη Δημοκρατίαή οιαναθέτοντες φορείς
που υπέβαλαν αίτημα δυνάμει του άρθρου36 μπορούν να καταδείξουν ότι η δραστηριότητα, που
ασκείται στη Δημοκρατία, είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες η
πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη. Η αναφερόμενη στο παρόν άρθρο αξιολόγηση του
ανταγωνισμού, η οποία διενεργείται με βάση τις πληροφορίεςπου είναι διαθέσιμεςστην Επιτροπή
και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δεν θίγει την εφαρμογή της νομοθεσίας περί
ανταγωνισμού:
Νοείται ότι,η αξιολόγησηαυτήπραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την αγοράγιατιςεν λόγω
δραστηριότητες και τη γεωγραφική αγοράαναφοράς κατάτην έννοια του εδαφίου (3) του παρόντος
άρθρου:
Νοείται περαιτέρω ότι, ούτε οι διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται για την
πραγματοποίηση μιας τέτοιου είδουςδραστηριότητας στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή υπάγονται
στον παρόντα Νόμο:
Νοείται έτιπεραιτέρω ότι,η συγκεκριμένη δραστηριότηταμπορεί να αποτελεί μέρος ευρύτερου
τομέαή να ασκείται μόνο σεορισμένατμήματατης Δημοκρατίας.
(2) Για τουςσκοπούς του εδαφίου (1)του παρόντος άρθρου, το κατάπόσο μιαδραστηριότητα
είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό καθορίζεται με βάση κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις
περί ανταγωνισμού τηςΣΛΕΕ.Σε αυτάμπορεί ναπεριλαμβάνονται:
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(α) Τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών
(β) η ύπαρξη εναλλακτικών προϊόντων ή υπηρεσιών που θεωρούνται ότι μπορούν να τα
υποκαταστήσουν τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της
προσφοράς
(γ) οιτιμές
(δ) η πραγματική ή δυνητική παρουσία περισσότερων του ενός παρόχων των εν λόγω
προϊόντων ή υπηρεσιών.
(3) Η γεωγραφικήαγοράαναφοράς,μεβάση την οποία αξιολογείται η έκθεση στον ανταγωνισμό,
νοείται η περιοχή όπου οι σχετικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προσφορά και τη ζήτηση
προϊόντων ή υπηρεσιών, όπου οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία
μπορεί να διακριθεί από τις γειτονικές περιοχές επειδή, ιδίως, οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι
αισθητά διαφορετικές. Η εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνει ιδίως υπόψη τη φύση και τα χαρακτηριστικά
των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, την ύπαρξη εμποδίων για την είσοδο στην αγορά ή
ενδεχόμενων προτιμήσεων των καταναλωτών, τις αισθητές διαφορές στα μερίδια αγοράς των
επιχειρήσεων μεταξύ της εν λόγω περιοχής και των γειτονικών περιοχών ή τις αισθητές διαφορές
στις τιμές.

Παράρτημα IV.

(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η πρόσβαση σε μια αγορά
θεωρείται ότιδεν περιορίζεταιεάντοκράτοςμέλοςέχειενσωματώσει και εφαρμόσειτηνομοθεσίατης
Ένωσης που αναφέρεται στο Παράρτημα IV.
(5) Όταν η ελεύθερη πρόσβαση σε συγκεκριμένη αγορά δεν τεκμαίρεταιβάσει του εδαφίου (4),
πρέπει να καταδεικνύεται ότι η εν λόγω πρόσβαση είναι ελεύθερη εκ του νόμου και εκ των
πραγμάτων.

Διαδικασία
για τη
βεβαίωση της
δυνατότητας
εφαρμογής
του άρθρου35.

36.-(1) Όταν η Δημοκρατία ή ένας αναθέτων φορέας θεωρεί ότι, με βάση τα κριτήρια των
εδαφίων (2) έως (5) του άρθρου35,μια δεδομένη δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένηστον
ανταγωνισμό, σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναιπεριορισμένη, μπορεί να υποβάλει αίτημα
στην Επιτροπή προκειμένου να βεβαιώσει ότι η Οδηγία 2014/25/ΕΕ δεν εφαρμόζεται στην ανάθεση
συμβάσεων ή στηδιοργάνωση διαγωνισμών μελετών γιατην άσκηση τηςεν λόγω δραστηριότητας.
(2) Το αίτημα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) υποβάλλεται από τη Δημοκρατία ή
ενδιαφερόμενο φορέα ακολουθώνταςτιςπρόνοιες τουάρθρου35 τηςΟδηγίας 2014/25/ΕΕ και τυχόν
εκτελεστικής πράξης που εκδίδει η Επιτροπή για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
άρθρου35τηςΟδηγίας 2014/25/ΕΕ.
(3) Οι συμβάσεις που προορίζονται να καταστήσουν δυνατή την άσκηση της συγκεκριμένης
δραστηριότητας και οι διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται για την πραγματοποίηση μιας
τέτοιου είδους δραστηριότητας για την οποία υποβλήθηκε αίτημα που προβλέπεται στο εδάφιο (1)
παύουν να υπόκεινται στον παρόντα Νόμο σεοποιαδήποτε από τιςακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Η Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστικήπράξη σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής τουάρθρου
34 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο
ΠαράρτημαIV τηςενλόγω Οδηγίας
(β) η Επιτροπή δεν εξέδωσε την εκτελεστική πράξη εντός της προθεσμίας που προβλέπεται
στο ΠαράρτημαIV τηςΟδηγίας 2014/25/ΕΕ.
(4) Σε περίπτωση έκδοσης της εκτελεστικής πράξης της Επιτροπής που αναφέρεται στο
εδάφιο (2),η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει με εγκύκλιό της τουςαναθέτοντες
φορείς.
ΜΕΡΟΣΙΙ –ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Προϋποθέσεις
που σχετίζονται
μετη Συμφωνία
περί Δημοσίων
Συμβάσεων του
Παγκόσμιου
Οργανισμού
Εμπορίου και
άλλες διεθνείς
συμφωνίες.

37. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 3, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και από τις λοιπές διεθνείς
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αναθέτοντες φορείς που είναι
αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου (2) του παρόντος Νόμου, επιφυλάσσουν για τα
έργα,τιςπρομήθειες, τιςυπηρεσίες και τουςοικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει
τις εν λόγω συμφωνίες, μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τις
προμήθειες,τιςυπηρεσίες καιτουςοικονομικούς φορείςτηςΕυρωπαϊκής Ένωσης.

τον
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Επιλογή των
διαδικασιών.

38.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 41, εφόσον έχει δημοσιευθεί προκήρυξη
διαγωνισμού σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουνκατάτην ανάθεση
συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών τις διαδικασίες προσαρμοσμένες ούτως ώστε να
συμμορφώνονται μετον παρόντα Νόμο,καισυγκεκριμέναεφαρμόζουν:
(α) Ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες ή διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη
προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με ταοριζόμενασταάρθρα 39, 40και 41˙
(β) ανταγωνιστικούς διαλόγους και συμπράξεις καινοτομίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα42και43.
(2)Η προκήρυξη διαγωνισμού δύναταινα πραγματοποιείται μ’ένααπό ταακόλουθα μέσα:
(α) Mέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 63 σε περίπτωση που η
σύμβαση ανατίθεται μέσω κλειστήςδιαδικασίαςή διαδικασίαςμε διαπραγμάτευση:
Νοείται ότι, οιοικονομικοί φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρονμετάτη δημοσίευση
της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης προσκαλούνται στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν το
ενδιαφέρον τους γραπτώς μέσω πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το
άρθρο 70
(β)

μέσω γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής σύμφωνα με το άρθρο64
σε περίπτωση που η σύμβαση ανατίθεται μέσω κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας με
διαπραγμάτευση ή με ανταγωνιστικό διάλογοή σύμπραξηκαινοτομίας·

(γ) μέσω προκήρυξης σύμβασης σύμφωνα με τοάρθρο 65.
(3)Ανεξαρτήτως των διατάξεων τουεδαφίου (2),στις ειδικές περιπτώσεις καιυπό τιςπεριστάσεις
που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 44, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προσφεύγουν στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Η διαδικασία αυτήδεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πλην εκείνων που αναφέρονται
στοάρθρο 44.
Ανοικτή
διαδικασία.

39.-(1) Στην ανοικτή διαδικασία, μπορεί να υποβάλλει προσφορά, στο πλαίσιο προκήρυξης
διαγωνισμού, κάθε ενδιαφερόμενοςοικονομικός φορέας.
(2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (3), (4) και (5), η ελάχιστη προθεσμία
παραλαβής των προσφορών είναι τριάντα πέντε (35) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης σύμβασης.
(3) Σε περίπτωση που οι αναθέτοντες φορείς έχουν δημοσιεύσει περιοδική ενδεικτική
προκήρυξη που δεν χρησιμοποιήθηκε η ίδια ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, δύνανται να
περιορίζουν την ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών, όπως ορίζεται στο
εδάφιο(2),σε δεκαπέντε (15)ημέρες,εφόσονπληρούνται όλες οιακόλουθες προϋποθέσεις:

Παράρτημα VΙ,
ΜέροςΑ.

(α) Η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη περιέλαβε όλες τις πληροφορίες που οφείλει να
περιλαμβάνει η προκήρυξη σύμβασης σύμφωνα με το ΠαράρτημαVΙ, ΜέροςΑ, εφόσονοι
πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιμες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της περιοδικής
ενδεικτικής προκήρυξης·
(β) η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη απεστάλη προς δημοσίευση, εντός διαστήματος τριάντα
πέντε (35) ημερών έως δώδεκα (12) μηνών, πριν από την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης της σύμβασης.
(4) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως τεκμηριωμένη από τους αναθέτοντες
φορείς,καθιστάαδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (2),οι
αναθέτοντες φορείς δύνανται να ορίζουν ελάχιστηπροθεσμία που δεν μπορεί να είναιμικρότερη των
δεκαπέντε (15)ημερών από την ημερομηνία αποστολής τηςπροκήρυξης της σύμβασης.
(5) Σε περίπτωση που οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται την υποβολή προσφορών με
ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα εδάφια (1),(7) και (8) του άρθρου 72, δύναται να συντομεύουν
κατά πέντε (5)ημέρες την προθεσμία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στο εδάφιο (2).
(6) Η προσφορά συνοδεύεταιαπό τιςπληροφορίεςγιατην ποιοτική επιλογή,οι οποίες ζητούνται
από τουςαναθέτοντες φορείς.

Κλειστή
διαδικασία.

40.-(1) Στην κλειστή διαδικασία μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, στο πλαίσιο
προκήρυξης διαγωνισμού, κάθεενδιαφερόμενοςοικονομικός φορέας, παρέχοντας τιςπληροφορίες
σεσχέσημετην ποιοτική επιλογή,οιοποίες ζητούνταιαπό τον αναθέτοντα φορέα.
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(2)Η ελάχιστηπροθεσμίαπαραλαβήςτων αιτήσεωνσυμμετοχής ορίζεται σετουλάχιστοντριάντα
(30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης, ή της πρόσκλησης
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερητων δεκαπέντε
(15) ημερών.
(3) Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν μόνο οιοικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από τον
αναθέτοντα φορέα κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι
αναθέτοντες φορείς δύνανται να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι θα
κληθούν να συμμετάσχουν στηδιαδικασία,σύμφωναμετοεδάφιο (2)τουάρθρου75.
(4) Η προθεσμία παραλαβήςτων προσφορών μπορεί να ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ του
αναθέτοντος φορέα και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους ίσος
χρόνος γιατην κατάρτισηκαιτην υποβολή των προσφορώντους:
Νοείται ότι, ελλείψει συμφωνίας σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η
προθεσμίαδενμπορεί να είναι μικρότερη των δέκα(10)ημερών από την ημερομηνίααποστολήςτης
πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Διαδικασίαμε
41.-(1) Στη διαδικασίαμε διαπραγμάτευσημε προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού μπορεί να
διαπραγμάτευση υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, κάθε ενδιαφερόμενος
μεπροηγούμενη οικονομικός φορέας παρέχοντας τις πληροφορίες σε σχέση με την ποιοτική επιλογή, οι οποίες
προκήρυξη
ζητούνται από τον αναθέτοντα φορέα.
διαγωνισμού.
(2)Η ελάχιστηπροθεσμίαπαραλαβήςτων αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται σετουλάχιστον τριάντα
(30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης ή, εάν ως μέσο
προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, από την
ημερομηνία αποστολής τηςπρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να είναι μικρότερηαπό δεκαπέντε (15) ημέρες.
(3) Στις διαπραγματεύσεις, μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που
προσκαλούνται από τον αναθέτοντα φορέα, κατόπιν τηςαξιολόγησηςτων πληροφοριών που έχουν
παρασχεθεί.Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να περιορίζουν τον αριθμόκατάλληλωνυποψηφίων,οι
οποίοι θακληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία,σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2)του
άρθρου75.
(4)Η προθεσμίαπαραλαβήςτων προσφορών μπορεί να ορίζεται μεκοινή συμφωνία μεταξύτου
αναθέτοντος φορέακαιτων υποψηφίων που έχουν επιλεγεί,εφόσονπαρέχεται σεόλους ίσοςχρόνος
γιατην κατάρτισηκαιτην υποβολή των προσφορώντους:
Νοείται ότι, ελλείψει συμφωνίας σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η
προθεσμίαδενμπορεί να είναι μικρότερη των δέκα(10)ημερών από την ημερομηνίααποστολήςτης
πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Ανταγωνιστικός
διάλογος.

42.-(1) Στον ανταγωνιστικό διάλογο, μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής
κάθε
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 38, παρέχοντας τις
πληροφορίες σεσχέσημετην ποιοτικήεπιλογή,οιοποίεςζητούνταιαπό τον αναθέτοντα φορέα.
(2)Η ελάχιστηπροθεσμίαπαραλαβήςτων αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται σετουλάχιστον τριάντα
(30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης ή, εάν ως μέσο
προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, από την
ημερομηνία αποστολής τηςπρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και σε καμία περίπτωσηδεν
μπορεί να είναι μικρότερηαπό δεκαπέντε(15)ημέρες.
(3) Στον ανταγωνιστικό διάλογο δύνανται να συμμετέχουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που
προσκαλούνται από τον αναθέτοντα φορέα, κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν
παρασχεθεί. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων υποψηφίων
που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία,σύμφωνα με τις διατάξειςτου εδαφίου (2) του
άρθρου75.
(4) Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που
παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας,σύμφωνα με τις διατάξειςτου εδαφίου (2) του
άρθρου79.
(5)Στηνπροκήρυξη τουδιαγωνισμού και/ήσεπεριγραφικό έγγραφοοιαναθέτοντες φορείς:
(α) Παρουσιάζουνκαιπροσδιορίζουν τιςενλόγωανάγκεςκαιαπαιτήσεις τους˙
(β) παρουσιάζουν καιπροσδιορίζουν ταεπιλεγέντακριτήριαανάθεσης˙και
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(γ) ορίζουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.
(6)(α) Οι αναθέτοντες φορείς προβαίνουν σε διάλογο με τους συμμετέχοντες που επιλέγονται
σύμφωνα με τις διατάξειςτων άρθρων 73 έως 78. Ο διάλογος αποσκοπεί στη διερεύνηση και στον
προσδιορισμό των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των
αναθετόντων φορέων.Κατά τη διάρκεια του διαλόγου,οι αναθέτοντεςφορείς δύνανται να συζητούν
μετουςεπιλεγέντεςσυμμετέχοντες όλεςτιςπτυχέςτης σύμβασης.
(β)Κατάτη διάρκειατουδιαλόγου,οιαναθέτοντεςφορείςεξασφαλίζουντην ίση μεταχείριση όλων
των συμμετεχόντων. Για το σκοπό αυτό,δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις,
πληροφορίεςπου ενδέχεταινα ευνοούν ορισμένους συμμετέχοντες έναντιτων υπολοίπων.
(γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, οι αναθέτοντες φορείς δεν αποκαλύπτουν στους
λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν
διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συμμετέχει στο διάλογοχωρίςτη συγκατάθεσήτου:
Nοείται ότι, η συγκατάθεση του υποψηφίου ή προσφέροντος δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής
παραίτησης, αλλάαφοράειδικάστην προτιθέμενη γνωστοποίησησυγκεκριμένων πληροφοριών.
(7) Ο ανταγωνιστικός διάλογος μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να
μειώνεται ο αριθμός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου, με την εφαρμογή των
κριτηρίων ανάθεσης που προσδιορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και/ή στο περιγραφικό
έγγραφο. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού και/ή στο περιγραφικό έγγραφο, οι αναθέτοντες φορείς
αναφέρουν κατάπόσοθακάνουν χρήσητηςδυνατότηταςαυτής.
(8)Οι αναθέτοντεςφορείςσυνεχίζουν το διάλογο έως ότου μπορέσουν να προσδιορίσουν την ή
τιςλύσεις,οιοποίες μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκεςτους.
(9)(α) Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσουν σχετικά τους εναπομείναντες
συμμετέχοντες, οι αναθέτοντεςφορείς τουςκαλούν να υποβάλουν την τελικήπροσφορά τους, βάσει
της ή των λύσεων που παρουσιάστηκαν και προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η
οποία πρέπει να περιέχει όλατααπαιτούμενα καιαναγκαία στοιχεία γιατην υλοποίηση του σχεδίου.
(β) Εφόσον ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα, οι ως άνω προσφορές
αποσαφηνίζονται, να εξειδικεύονταικαι να βελτιστοποιούνται:

δύνανται να

Νοείται ότι,η αποσαφήνιση, η εξειδίκευση,η βελτιστοποίηση ή οι πρόσθετες πληροφορίες δεν
επιτρέπεται να συνεπάγονται μεταβολέςτων ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς ή της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται
στην προκήρυξη του διαγωνισμού και/ή στο περιγραφικό έγγραφο, όταν μεταβολές των στοιχείων,
των αναγκών και των απαιτήσεων αυτών ενδέχεταινα προκαλέσουν στρέβλωση τουανταγωνισμού ή
διακρίσεις.
(10) Οι αναθέτοντες φορείς αξιολογούν τις προσφορές, τις οποίες λαμβάνουν, βάσει των
κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και/ή στο περιγραφικό
έγγραφο.
(11) Εφόσον ζητηθεί από τον αναθέτονταφορέα,είναι δυνατόν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις
με τον προσφέροντα που έχεικριθείότιυπέβαλε την προσφορά που παρουσιάζει τη βέλτιστησχέση
τιμής - ποιότητας, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου79,για την επιβεβαίωση των οικονομικών
δεσμεύσεων ή άλλων όρων που περιέχονται στην προσφορά, οριστικοποιώντας τους όρους της
σύμβασης, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται την ουσιώδη τροποποίηση βασικών στοιχείων της
προσφοράς ή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και των
απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και/ή στο περιγραφικό
έγγραφο,και δεν συνεπάγεται κίνδυνοστρέβλωσης τουανταγωνισμού ή εισαγωγής διακρίσεων.
(12) Οι αναθέτοντεςφορείς δύνανται να προβλέπουν απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών
ποσών στους συμμετέχοντες στο διάλογο.Σε τέτοιαπερίπτωση αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη
της σύμβασης και/ήστο περιγραφικό έγγραφο.
Σύμπραξη
καινοτομίας.

43.-(1) Στη σύμπραξη καινοτομίας, μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής έπειτα από
προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2)
τουάρθρου38,κάθεενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας,παρέχοντας τιςπληροφορίεςσεσχέση με
την ποιοτική επιλογή,οιοποίες ζητούνται από τον αναθέτονταφορέα.
(2)(α)Στα έγγραφα τηςδιαδικασίας σύναψης τηςσύμβασης, ο αναθέτων φορέας προσδιορίζει την
ανάγκη καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με την αγορά
προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων που διατίθενται ήδη στην αγορά και αναφέρει ποια στοιχεία της
περιγραφήςορίζουν τιςελάχιστεςπροϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλες οιπροσφορές.
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(β) Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκώς ακριβείς, ώστε να μπορούν οι
οικονομικοί φορείς να αντιλαμβάνονται τη φύση και το αντικείμενο της απαιτούμενης λύσης και να
αποφασίζουν αν θαυποβάλουν αίτησησυμμετοχής στη διαδικασία.
(3) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποφασίσουν να προχωρήσουν σε σύμπραξη
καινοτομίας μ’ έναν εταίρο ή με περισσότερους εταίρους που εκτελούν χωριστές δραστηριότητες
έρευναςκαι ανάπτυξης.
(4) Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται
από τον αναθέτοντα φορέα, κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί. Οι
αναθέτοντες φορείς μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων που θα
κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία,σύμφωνα με τοεδάφιο(2)τουάρθρου75.
(5) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεταιγενικά σε τουλάχιστον
τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης και σε καμία
περίπτωσηδεν μπορεί να είναιμικρότερηαπό δεκαπέντε (15) ημέρες.
(6) Οι συμβάσεις ανατίθενται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που
παρουσιάζει τη βέλτιστησχέσητιμής -ποιότητας,σύμφωνα με τοεδάφιο (2)τουάρθρου 79.
(7)(α) Η σύμπραξη καινοτομίας στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή
έργου και στην επακόλουθη αγοράτων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν,υπό την
προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται στα συμπεφωνημένα, μεταξύ αναθετόντων φορέων και
συμμετεχόντων, επίπεδα επιδόσεων και μέγιστου κόστους.
(β) Η σύμπραξη καινοτομίας είναι οργανωμένη σε διαδοχικές φάσεις, σύμφωνα με τα διαδοχικά
βήματα της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την παρασκευή
προϊόντων, την παροχή των υπηρεσιών ή την ολοκλήρωση των έργων. Η σύμπραξη καινοτομίας
ορίζει ενδιάμεσους στόχους προς επίτευξη από τους εταίρους και προβλέπει την καταβολή της
αμοιβής σε κατάλληλεςδόσεις.
(γ) Μεβάση τους ανωτέρω στόχους, ο αναθέτων φορέας δύναται να αποφασίσει μετάαπό κάθε
φάσηνα λύσειτησύμπραξηκαινοτομίας ή,σε περίπτωσησύμπραξης καινοτομίας με περισσότερους
από έναν εταίρους, να περιορίσει τον αριθμό των εταίρων καταγγέλλοντας επιμέρους συμβάσεις,
εφόσον ο αναθέτων φορέας έχει αναφέρει στα έγγραφατης διαδικασίας σύναψης της σύμβασης τις
δυνατότητεςαυτές και τιςπροϋποθέσεις χρήσης τους.
(8)(α) Εκτός εάν το παρόν άρθροορίζειάλλως,οιαναθέτοντεςφορείς διαπραγματεύονται με τους
προσφέροντες τις αρχικές και όλεςτις επακόλουθες προσφορές που υποβάλλουν, εξαιρουμένης της
τελικήςπροσφοράς μεσκοπότηβελτίωση τουπεριεχομένου τους:
Νοείται ότι,οιελάχιστεςαπαιτήσεις και τακριτήρια ανάθεσηςδεν υπόκεινται σε διαπραγμάτευση.
(β) Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν την ίση
μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Για το σκοπό αυτό, δεν παρέχουν κατά τρόπο που να
δημιουργεί διακρίσεις,πληροφορίες που ενδέχεταινα ευνοούν ορισμένους προσφέροντες έναντι των
υπολοίπων. Ενημερώνουν όλους τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν έχουν
αποκλειστεί γραπτώς για τυχόν αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, πέραν εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις.Μετά
την ενημέρωση ως προς τις αλλαγές αυτές, οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν επαρκές χρονικό
διάστημα στους προσφέροντες,ώστε να τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ νέου τροποποιημένες
προσφορές, κατάπερίπτωση.
(γ) Σύμφωνα με το άρθρο 5, οι αναθέτοντες φορείς δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς
συμμετέχοντες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα
που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις,χωρίςτη συγκατάθεσήτου:
Νοείται ότι, η συγκατάθεση του υποψήφιου ή προσφέροντος δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής
παραίτησης, αλλάαφοράειδικάστην προτιθέμενη γνωστοποίησησυγκεκριμένων πληροφοριών.
(δ)Οι διαπραγματεύσεις κατάτιςδιαδικασίες σύμπραξης καινοτομίας μπορούν να διεξάγονταισε
διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών με
την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης, στην
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα τηςδιαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Ο
αναθέτων φορέας αναφέρει αν θα κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στην προκήρυξη της
σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντοςή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης.
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(9)Κατάτην επιλογή των υποψηφίων, οιαναθέτοντες φορείςεφαρμόζουν,ιδίως,τακριτήρια που
σχετίζονται με την ικανότητα των υποψηφίων στο πεδίο της έρευναςκαι της ανάπτυξης, καθώς και
την ικανότητάτουςόσον αφοράτην ανάπτυξη καιτην υλοποίηση καινοτόμων λύσεων.
(10) Μόνο οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από τον αναθέτοντα φορέα, κατόπιν της
αξιολόγησης των ζητούμενων πληροφοριών, μπορούν να υποβάλλουν σχέδια έρευνας και
καινοτομίας για την κάλυψη των αναγκών που έχουν προσδιοριστεί από τον αναθέτονταφορέα και
δενμπορούν να καλυφθούναπό τιςυφιστάμενεςλύσεις.
(11) Στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας ορίζει τις
ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση σύμπραξης
καινοτομίας με περισσότερους τουενόςεταίρους,ο αναθέτων φορέας,σύμφωνα με το άρθρο5,δεν
αποκαλύπτει στους λοιπούς εταίρους,λύσεις που προτείνονται από εταίρο ή άλλες εμπιστευτικές
πληροφορίες που διαβιβάζονταιαπό αυτόν στο πλαίσιο τηςσύμπραξης χωρίςτη συγκατάθεσή του:
Νοείται ότι, η συγκατάθεσηδεν λαμβάνει τη μορφήγενικής παραίτησης, αλλάαφορά ειδικά στην
προτιθέμενηγνωστοποίησησυγκεκριμένων πληροφοριών.
(12) Ο αναθέτων φορέας εξασφαλίζει ότι η δομή της σύμπραξης και,ιδίως, η διάρκειακαι η αξία
των διαφόρων φάσεων, λαμβάνει υπόψη το βαθμό καινοτομίας της προτεινόμενης λύσης και τη
σειρά των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας
καινοτόμου λύσης που δεν διατίθεται ακόμη στην αγορά. Η εκτιμώμενη αξία των προμηθειών,
υπηρεσιών ή έργων που αγοράζονται δεν είναι δυσανάλογη σε σχέση με την επένδυση που
απαιτείται γιατην ανάπτυξή τους.
Χρήση της
44. Οι αναθέτοντεςφορείς δύνανται να χρησιμοποιούν τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
διαδικασίαςμε
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:
διαπραγμάτευση
χωρίς
προηγούμενη
προκήρυξη
διαγωνισμού.
(α) Σε περίπτωση που ύστερα από διαδικασία με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, είτε
δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, είτε οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής που υποβλήθηκαν δεν είναι κατάλληλες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς οιαρχικοί όροιτης σύμβασης:
Νοείται ότι, δεν θεωρείται κατάλληλη μια προσφορά, η οποία είναι άσχετη με τη
σύμβαση καιπροδήλως δεν είναισε θέση,χωρίς ουσιαστικέςαλλαγές,να ικανοποιήσει τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις του αναθέτοντοςφορέα, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα
της διαδικασίαςσύναψης σύμβασης:
Νοείται περαιτέρω ότι,μια αίτησησυμμετοχής δεν θεωρείται κατάλληλη εάνο σχετικός
οικονομικός φορέας πρόκειται ή μπορεί να αποκλειστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
εδαφίου (1) του άρθρου 75 ή του εδαφίου(1) του άρθρου 77 ή δεν πληρεί τα κριτήρια
επιλογής που ορίζει ο αναθέτων φορέας σύμφωνα μεταάρθρα75ή 77·
(β) ότανη σύμβαση έχειαποκλειστικά ως στόχο έρευνα,δοκιμές,μελέτηή ανάπτυξη καιόχι την
εξασφάλιση κέρδους ή την ανάκτηση των δαπανών έρευναςκαι ανάπτυξης και στο βαθμό
που η ανάθεση μιας τέτοιας σύμβασης δεν θίγει την προκήρυξη διαγωνισμού για τις
επόμενες συμβάσεις που θαεπιδιώκουν, ιδίως,αυτούςτους στόχους·
(γ) όταν τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από έναν
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γιαοποιδήποτε από τουςπιο κάτωλόγους:
(i)

Στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή η απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή
καλλιτεχνικής εκδήλωσης,

(ii) δεν υφίσταται ανταγωνισμός γιατεχνικούς λόγους,
(iii) υφίστανταιλόγοι προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των
δικαιωμάτων διανοητικήςιδιοκτησίας:
Νοείται ότι, οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπαραγράφους (ii) και (iii)
εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογηεναλλακτικήλύση ή υποκατάστατο και η
απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των
παραμέτρων της σύμβασης·
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(δ) στο μέτροπου είναιαπολύτως αναγκαίο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε
γεγονότα ταοποία ο αναθέτων φορέας δεν θαμπορούσε να προβλέψει,δεν είναιδυνατή η
τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή διαδικασίες με
διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι
περιστάσεις τις οποίες επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς για τη δικαιολόγηση της
κατεπείγουσας ανάγκης, σεκαμία περίπτωση, δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη.
(ε) στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών για συμπληρωματικές παραδόσεις που
πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται, είτε για τη μερική
αντικατάσταση προμηθειών ή εγκαταστάσεων,είτε για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών
ή εγκαταστάσεων,εφόσονη αλλαγήπρομηθευτή θα υποχρέωνε τον αναθέτονταφορέα να
αποκτά προμήθειες με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα προκαλούσαν
ασυμβατότηταή δυσανάλογεςτεχνικές δυσχέρειεςστη χρήση καιτη συντήρηση·
(στ) για νέα έργα ή υπηρεσίες, που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων ή
υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθείπαλαιότερη σύμβαση
από τουςίδιουςαναθέτοντες φορείς,υπό την προϋπόθεση ότιταενλόγω έργαή υπηρεσίες
είναι σύμφωνα με βασικό σχέδιο για το οποίο ανατέθηκεη αρχική σύμβαση σύμφωνα με
διαδικασίαπροβλεπόμενη στοεδάφιο (1)τουάρθρου 38:
Νοείται ότι, στο βασικό σχέδιο επισημαίνεται η έκταση πιθανών συμπληρωματικών
έργων ή υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις υπό τιςοποίες θαανατεθούν και νοουμένου ότι η
ενδεχόμενη χρήση της εν λόγω διαδικασίας επισημαίνεται ήδη κατά την προκήρυξη του
πρώτου διαγωνισμού και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό των επακόλουθων εργασιών ή
υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη από τους αναθέτοντες φορείς κατά την εφαρμογή των
διατάξεωντων άρθρων 10και 11.
(ζ) γιαπρομήθειεςπου είναιεισηγμένεςκαιαγοράζονταισεχρηματιστήριο εμπορευμάτων·
(η) για τις αγορές ευκαιρίας, όταν, με την αξιοποίηση μιας ιδιαίτερα ευνοϊκής ευκαιρίας που
παρουσιάζεται για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούν να αποκτηθούν προμήθειες
σετιμή πολύ χαμηλότερηαπό αυτές που επικρατούν στην αγορά·
(θ)

για την αγορά προμηθειών ή υπηρεσιών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από
προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες, είτε από τον
εκκαθαριστήδιαδικασίαςαφερεγγυότητας,δικαστικού συμβιβασμού ή ανάλογηςδιαδικασίας
που προβλέπεται στις εθνικέςνομοθετικές ή κανονιστικέςδιατάξεις·

(ι)

όταν η σχετική σύμβαση έπεται διαγωνισμού μελετών που έχει διοργανωθεί σύμφωνα με
τον παρόντα Νόμο και πρέπει, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο
διαγωνισμό μελετών, να ανατεθείστο νικητή ή σ’ έναν από τους νικητές του διαγωνισμού
μελετών· στη δεύτερη περίπτωση, στις διαπραγματεύσεις καλούνται να συμμετάσχουν όλοι
οι νικητέςτου διαγωνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 –ΤΕΧΝΙΚΕΣΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣΣΥΝΑΨΗΣΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Συμφωνίες πλαίσιο.

45.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους,oι αναθέτοντεςφορείς δύνανται να
συνάπτουν συμφωνίες – πλαίσιο.
(2) Η διάρκεια μιας συμφωνίας - πλαίσιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη,εκτός
εξαιρετικώνπεριπτώσεων που αιτιολογούνται δεόντως,ιδίως λόγω τουαντικειμένουτηςσυμφωνίας πλαίσιο.
(3) Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία - πλαίσιο ανατίθενται βάσει αντικειμενικών
κανόνων και κριτηρίων που διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων που είναι
συμβαλλόμενα μέρητηςσυμφωνίας.
(4) Οι εν λόγω κανόνες και τα κριτήρια προσδιορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης για τη συμφωνία – πλαίσιο, και μπορεί να περιλαμβάνουν την εκ νέου διεξαγωγή του
διαγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς που είναι μέρη της συμφωνίας – πλαίσιο, όπως
συνάφθηκε. Εφόσον περιλαμβάνεται διεξαγωγή νέου διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς ορίζουν
επαρκή προθεσμία για την υποβολή προσφορών για κάθεσυγκεκριμένη προς υπογραφή σύμβαση
και οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν κάθεσύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη
προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης γιατησυμφωνία – πλαίσιο.
(5)Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να προσφεύγουν σε συμφωνίες – πλαίσιο καταχρηστικά ή
κατάτρόπο που να εμποδίζει,να περιορίζειή να στρεβλώνειτον ανταγωνισμό.
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Δυναμικά
συστήματα
αγορών.

46.-(1) Για αγορές τρέχουσας χρήσης των οποίων τα χαρακτηριστικά, όπως είναι γενικώς
διαθέσιμαστην αγορά,ικανοποιούν τιςαπαιτήσεις των αναθετόντων φορέων,οι αναθέτοντες φορείς
δύνανταινα χρησιμοποιούν δυναμικό σύστημα αγορών.Το δυναμικό σύστημα αγορών λειτουργεί ως
μια εξολοκλήρουηλεκτρονική διαδικασία και είναι ανοικτό καθόλη την περίοδο της ισχύος του σε
κάθεοικονομικό φορέαπου πληρεί τακριτήρια επιλογής.
(2) Το δυναμικό σύστημα αγορών μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή
υπηρεσιών που ορίζονται αντικειμενικά με βάση τα χαρακτηριστικά της σύμβασης που πρέπει να
εκτελεστεί στο πλαίσιο της εκάστοτε κατηγορίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να
περιλαμβάνουν αναφορά στο μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος των επακόλουθων ειδικών συμβάσεων
ή σεσυγκεκριμένηγεωγραφικήπεριοχή στην οποία θα εκτελεστούν επακόλουθεςειδικέςσυμβάσεις:
Νοείται ότι, όταν οι αναθέτοντες φορείς χωρίζουν το σύστημα σε κατηγορίες προϊόντων,
υπηρεσιών ή έργων,καθορίζουνταεφαρμοστέακριτήριαεπιλογήςγιακάθε κατηγορία.
(3) Για τησύναψη σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματοςαγορών,οιαναθέτοντες φορείς
ακολουθούν τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του
εδαφίου (5).
(4) Όλοι οι υποψήφιοι που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής γίνονται δεκτοί στο σύστημα. Ο
αριθμόςτων υποψηφίων που γίνονταιδεκτοίστοσύστημα δεν περιορίζεται.
(5)Παράταπροβλεπόμενα στο άρθρο40,εφαρμόζονταιοιακόλουθεςπροθεσμίες:
(α) Η ελάχιστηπροθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναιτριάντα(30)ημέρες από
την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του
διαγωνισμού χρησιμοποιείται η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, από την ημερομηνία
αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, και σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Άπαξ και αποσταλεί η πρόσκληση
υποβολής προσφορών για την πρώτη συγκεκριμένη σύμβαση στο πλαίσιο του δυναμικού
συστήματος αγορών, δεν εφαρμόζονται άλλες προθεσμίες για την παραλαβή αιτήσεων
συμμετοχής
(β) η ελάχιστηπροθεσμία παραλαβήςτων προσφορών είναιτουλάχιστον δέκα(10)ημέρες από
την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Κατά περίπτωση,
εφαρμόζεταιτοεδάφιο(4)τουάρθρου40.
(6) Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών πραγματοποιούνται
αποκλειστικώς μεηλεκτρονικάμέσα,σύμφωνα μεταεδάφια (1),(5),(7)και(8)τουάρθρου72.
(7) Για τουςσκοπούς τηςανάθεσηςσυμβάσεων βάσει ενόςδυναμικού συστήματος αγορών,οι
αναθέτοντες φορείς:
(α) Δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, στην οποία καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για
δυναμικό σύστημα αγορών·
(β) διευκρινίζουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τουλάχιστον τη φύση και
την εκτιμώμενη ποσότητα των προβλεπόμενων αγορών, καθώς και όλες τιςαπαραίτητες
πληροφορίες που αφορούν το δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένου του
τρόπου λειτουργίας του, το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές
ρυθμίσειςκαιπροδιαγραφέςτης σύνδεσης·
(γ) αναφέρουν κάθε διαίρεση σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών και τα
χαρακτηριστικάτους˙
(δ) για όσο διάστημα είναι σε ισχύ το σύστημα, προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη
πρόσβαση σταέγγραφατηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης,σύμφωνα μετοάρθρο69.
(8) Οι αναθέτοντεςφορείς παρέχουν, καθόλη την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος
αγορών, τη δυνατότητασε κάθεοικονομικό φορέα να ζητήσει να συμμετάσχει στο σύστημα,βάσει
των όρων που αναφέρονται σταεδάφια(3)έως (5).
(9) Υπό την επιφύλαξητου εδαφίου (10),οι αναθέτοντες φορείς ολοκληρώνουν την αξιολόγηση
των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την παραλαβή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε δεκαπέντε (15)εργάσιμες
ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν αυτό δικαιολογείται,ιδίως, λόγω της ανάγκης να
εξεταστούν συμπληρωματικά έγγραφα ή να επαληθευθεί διαφορετικάαν πληρούνται τα κριτήρια
επιλογής.
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(10)Κατάπαρέκκλιση από τοεδάφιο(9)καιεφόσον δεν έχειαποσταλείη πρόσκληση υποβολής
προσφορών γιατην πρώτησυγκεκριμένη σύμβαση στο πλαίσιο τουδυναμικού συστήματος αγορών,
οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης,υπό την προϋπόθεση ότι
δεν δημοσιεύεταιπρόσκληση υποβολής προσφορών κατάτην παραταθείσαπερίοδο αξιολόγησης. Η
διάρκεια της παράτασης που προτίθενταινα εφαρμόσουνοι αναθέτοντες φορείς επισημαίνεται στα
έγγραφατηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης.
(11) Οι αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατό το σχετικό οικονομικό φορέα, αν
έχει επιλεγείνα συμμετάσχει στοδυναμικό σύστημα αγορών ή όχι.
(12) Οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν όλουςτουςεπιλεχθέντεςσυμμετέχοντεςνα υποβάλουν
προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών,
σύμφωνα με το άρθρο 70. Όταν το δυναμικό σύστημα αγορών χωρίζεται σε κατηγορίες έργων,
προϊόντων ή υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς καλούν όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν
επιλεγεί για την κατηγορία που αντιστοιχεί στη σχετική συγκεκριμένη σύμβαση να υποβάλουν
προσφορά.
(13) Οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφέροντα που υποβάλλει την
καλύτερη προσφορά,βάσει των κριτηρίων ανάθεσηςπου ορίζονταιστην προκήρυξη της σύμβασης
για το δυναμικό σύστημα αγορών, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, ή, εάν ως μέσο
προκήρυξης του διαγωνισμού έχει χρησιμοποιηθεί γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος
προεπιλογής, στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.Τα κριτήριααυτάμπορούν, κατά περίπτωση,
να προσδιορίζονται με μεγαλύτερηακρίβειαστην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
(14)(α) Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 77 εφαρμόζουν τους λόγους
αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων καιγιαΣυναφήΘέματαΝόμοτου 2016,δύνανται, ανάπάσα στιγμή,
κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών, να απαιτούν από τους
επιλεχθέντες συμμετέχοντες να υποβάλουν ανανεωμένη και επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση,
όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου59 του εν λόγω Νόμου,εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνίαδιαβίβασηςτουαιτήματος.
(β) Τα εδάφια (2)(δ), (2)(ε) και (4) του άρθρου 59 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή ΘέματαΝόμου του2016 εφαρμόζονται καθόλητην
περίοδοισχύος τουδυναμικού συστήματος αγορών.
(15) Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουντην περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών
στην προκήρυξη του διαγωνισμού και ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε μεταβολήτης
περιόδουισχύος,μέσω των κατωτέρωτυποποιημένων εντύπων:
(α) Εάν η περίοδος ισχύος μεταβάλλεται χωρίς να παύει η λειτουργίατου συστήματος, μέσω
του εντύπου που χρησιμοποιείται αρχικά για την προκήρυξη διαγωνισμού για το δυναμικό
σύστημα αγορών·
(β) εάν παύει η λειτουργία τουσυστήματος,μέσω τηςγνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης
που αναφέρεταιστο άρθρο66.
(16)Στουςοικονομικούς φορείςπου ενδιαφέρονταιή συμμετέχουν στοδυναμικό σύστημα αγορών
δεν επιβάλλεταικαμίαχρέωση πριν ή κατάτην περίοδοισχύος τουδυναμικού συστήματοςαγορών.
Ηλεκτρονικοί
47.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς,
πλειστηριασμοί. στουςοποίους παρουσιάζονται νέες,μειωμένεςτιμέςή/καινέεςαξίεςόσον αφορά ορισμένα στοιχεία
των προσφορών. Για το σκοπό αυτό, οι αναθέτοντες φορείς διοργανώνουν τον ηλεκτρονικό
πλειστηριασμό μετημορφήεπαναλαμβανόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας,διεξαγόμενηςέπειτα από
προκαταρκτική πλήρη αξιολόγησητων προσφορών, η οποία επιτρέπει την ταξινόμησή τουςμε βάση
αυτόματεςμεθόδους αξιολόγησης:
Νοείται ότι, δεδομένουότιορισμένεςσυμβάσεις υπηρεσιών και συμβάσεις έργων που έχουν ως
αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να
ταξινομηθούν με βάση αυτόματη μέθοδο αξιολόγησης, οι συμβάσεις αυτές δεν αποτελούν
αντικείμενοηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
(2) Στις ανοικτές, κλειστές ή διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη
διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποφασίζουν την ανάθεση σύμβασης κατόπιν
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν το περιεχόμενο των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης καιιδίως οιτεχνικές προδιαγραφές δύνανταινα διατυπωθούν μεακρίβεια.Υπό τους ιδίους
όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διεξαγωγή νέου
διαγωνισμού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συμφωνίας - πλαίσιο, όπως προβλέπεται στα
εδάφια (3) έως (5) του άρθρου 45, καθώς και κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση
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συμβάσεων στο πλαίσιο τουδυναμικού συστήματος αγορών,όπως αναφέρεταιστο άρθρο46.
(3)Ο ηλεκτρονικόςπλειστηριασμός βασίζεταισ’ένααπό ταακόλουθαστοιχείατων προσφορών:
(α) Μόνοστιςτιμέςόταν η σύμβαση ανατίθεταιαποκλειστικά βάσειτης τιμής˙
(β) στις τιμές ή/και στις νέες αξίεςτων χαρακτηριστικών των προσφορών που επισημαίνονται
στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, εφόσονη σύμβαση ανατίθεται βάσει του
κριτηρίου ανάθεσηςτης προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστησχέση τιμής -ποιότητας,
σύμφωνα με τοεδάφιο (2)τουάρθρου79 ή βάσειτηςπροσφοράςμετοχαμηλότεροκόστος
σύμφωνα μεμια προσέγγιση βασιζόμενη στησχέση αποδοτικότητας -κόστους.

ΠαράρτημαVIΙ.

(4) Οι αναθέτοντεςφορείς που αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
το επισημαίνουν στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή
σε περίπτωση που χρησιμοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής ως
μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. Τα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίεςπου αναφέρονται στο
Παράρτημα VIΙ.
(5)(α) Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι αναθέτοντεςφορείς διενεργούν μια
πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το ή τα κριτήρια ανάθεσης και με τη
στάθμισή τους,όπως έχει καθοριστεί.
(β) Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί από προσφέροντα που δεν έχει
αποκλειστεί σύμφωνα με το εδάφιο (1)του άρθρου75 ή το εδάφιο (1)του άρθρου77 και πληρεί τα
κριτήρια επιλογής των άρθρων 75 και 77 και του οποίου η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές
προδιαγραφές, χωρίς να είναι μη κανονική ή απαράδεκτη ή ακατάλληλη.Για τους σκοπούς της
παρούσαςπαραγράφου:
(i)

Μη κανονικές θεωρούνται οι προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, και/ή παρελήφθησαν καθυστερημένα,και/ή για τις
οποίες υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμπαιγνίας ή διαφθοράς ή κρίνονται από τον
αναθέτονταφορέα ασυνήθιστα χαμηλές,

(ii)

απαράδεκτεςθεωρούνταιοι προσφορές που υποβάλλονται από προσφέροντεςοι οποίοι δεν
διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προσφέροντες των οποίων η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό του αναθέτοντοςφορέα, όπως καθορίσθηκεκαι τεκμηριώθηκε πριν από την
έναρξητηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης,

(iii)

ακατάλληληθεωρείταιμια προσφορά άσχετη με τη σύμβαση και προδήλως ανίκανη, χωρίς
ουσιαστικές αλλαγές,να ικανοποιήσει τιςανάγκες και τις απαιτήσεις τουαναθέτοντοςφορέα,
όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Μια αίτηση
συμμετοχής θεωρείται ακατάλληλη εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας πρόκειται ή μπορεί να
αποκλειστεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου75 ή το εδάφιο (1) του άρθρου77 ή δεν
πληρεί τα κριτήρια επιλογής που ορίζει ο αναθέτων φορέας σύμφωνα με τα άρθρα75 ή/και
77.

(γ) Όλοι οιπροσφέροντεςπου έχουν υποβάλει αποδεκτέςπροσφορέςκαλούνται ταυτόχρονα και
με ηλεκτρονικάμέσα να συμμετάσχουν στον ηλεκτρονικόπλειστηριασμό, χρησιμοποιώντας, κατά την
προσδιορισμένη ημερομηνία καιώρα,ταστοιχείασύνδεσης σύμφωνα με τιςοδηγίεςπου παρέχονται
στην πρόσκληση. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεταισε διαδοχικές φάσεις. Ο
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων.
(6)(α) Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της σχετικής
προσφοράς, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο εδάφιο (7) του
άρθρου79.
(β) Στην πρόσκληση αναφέρεται ο μαθηματικός τύπος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, κατά
τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, για την αυτόματη ανακατάταξη των προσφορών, βάσει των νέων
τιμών ή/και των νέων αξιών που υποβάλλονται. Ο μαθηματικός αυτός τύπος περιλαμβάνει τους
συντελεστές στάθμισης όλων των κριτηρίων που έχουν οριστεί για τον προσδιορισμό της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη που
χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης τουδιαγωνισμού ή σεάλλαέγγραφα τηςδιαδικασίας σύναψης
της σύμβασης. Προς τούτο,όμως, τυχόν περιθώρια διακύμανσης περιορίζονται εκ των προτέρων σε
συγκεκριμένη τιμή.
(γ) Σε περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται χωριστός
μαθηματικός τύπος γιακάθε εναλλακτικήπροσφορά.
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(7) Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτοντες φορείς
γνωστοποιούν αμέσως σε όλουςτους προσφέροντεςτιςπληροφορίεςεκείνεςτουλάχιστον που τους
δίνουν τη δυνατότητανα γνωρίζουν, ανά πάσα στιγμή,την αντίστοιχη κατάταξήτους.Οι αναθέτοντες
φορείς δύνανται, εάν έχει επισημανθεί εκ των προτέρων, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες
σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται και να ανακοινώνουν τον αριθμό των
συμμετεχόντων σεοποιαδήποτε συγκεκριμένη φάσητου πλειστηριασμού:
Νοείται ότι, σε καμία περίπτωση, οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να γνωστοποιούν την
ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού.
(8)(α) Οι αναθέτοντες φορείς περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό μ’ έναν ή
περισσότερους από τουςακόλουθουςτρόπους:
(i)

Κατάτην προκαθορισμένη ημερομηνία καιώρα,

(ii) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να πληρούν τις απαιτήσεις όσον
αφορά τιςελάχιστεςδιαφοροποιήσεις, εφόσονέχουν ορίσει προηγουμένως το διάστημα που
θα επιτρέψουν να παρέλθει από την παραλαβή της τελευταίας υποβολής πριν να
περατώσουν τον ηλεκτρονικόπλειστηριασμό, ή
(iii) αφούολοκληρωθείο προκαθορισμένος αριθμόςφάσεωντου πλειστηριασμού.
(β) Εάν οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
σύμφωνα με την υποπαράγραφο (iii)τηςπαραγράφου(α),ενδεχομένως σεσυνδυασμό με τον τρόπο
που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ii) της ίδιας παραγράφου,η πρόσκληση συμμετοχής στον
πλειστηριασμό θαπρέπει να αναφέρει τοχρονοδιάγραμμα κάθεφάσης του πλειστηριασμού.
(9) Μετά την περάτωση τουηλεκτρονικούπλειστηριασμού, οιαναθέτοντες φορείς αναθέτουντη
σύμβαση σύμφωνα μετοάρθρο 79,μεβάση τααποτελέσματατουηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
Ηλεκτρονικοί
κατάλογοι.

48.-(1)(α) Όταν απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, οι αναθέτοντες φορείς
δύνανται να ορίζουν ότι οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού
καταλόγουή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο.
(β) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με Διάταγμά της να καταστήσει υποχρεωτική
τηχρήση ηλεκτρονικών καταλόγων γιαορισμένα είδη συμβάσεων.
(2) Οι προσφορές που παρουσιάζονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου μπορούν να
συνοδεύονται από άλλα έγγραφα,που συμπληρώνουν την προσφορά.
(3) Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες, με
σκοπό τη συμμετοχή τους σε μια συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές καιτομορφότυπο που έχεικαθοριστείαπό τον αναθέτοντα φορέα.
(4) Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοισυμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τα εργαλείαηλεκτρονικής
επικοινωνίας, όπως και με τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται από τον αναθέτοντα
φορέασύμφωνα μετοάρθρο72.
(5) Εάν η παρουσίαση προσφορών υπό τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων είναι αποδεκτή ή
υποχρεωτική, οιαναθέτοντες φορείς:
(α) Το αναφέρουνστην προκήρυξη σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, ή
σε περίπτωση που ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού έχει χρησιμοποιηθεί
γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, στην πρόσκληση υποβολής
προσφορών ή συμμετοχής στη διαπραγμάτευση·
(β) επισημαίνουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες σύμφωνα με το εδάφιο (8) του άρθρου 72, όσον αφορά το μορφότυπο, το
χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές ρυθμίσεις και προδιαγραφές της
σύνδεσης γιατον κατάλογο.
(6) Εάν έχει συναφθεί συμφωνία - πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς
έπειτα από την υποβολή προσφορών υπό τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων, οι αναθέτοντες
φορείς δύνανται να ορίζουν ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού για συγκεκριμένες συμβάσεις
λαμβάνει χώρα βάσει ενημερωμένων καταλόγων. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτοντες φορείς
χρησιμοποιούν μία από τιςακόλουθες μεθόδους:
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(α) Καλούν τους προσφέροντες να υποβάλουν εκ νέου τους ηλεκτρονικούς καταλόγουςτους,
προσαρμοσμένους στιςαπαιτήσειςτηςενλόγω σύμβασης· ή
(β) ενημερώνουν τους προσφέροντες ότι σκοπεύουν να συλλέξουν από τους ηλεκτρονικούς
καταλόγους που έχουν ήδη υποβληθεί τις πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να
καταρτίσουν προσφορές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης σύμβασης,
υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση της εν λόγω μεθόδουέχει επισημανθεί στα έγγραφα της
διαδικασίαςσύναψης σύμβασης γιατησυμφωνία - πλαίσιο.
(7)(α) Εάν οι αναθέτοντες φορείς προκηρύσσουν νέο διαγωνισμό για συγκεκριμένες συμβάσεις
σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (6), ενημερώνουν τους προσφέροντες για την
ημερομηνίακαιτην ώρακατάτην οποία σκοπεύουν να συλλέξουν τιςπληροφορίες που απαιτούνται,
ούτως ώστε να καταρτίσουν προσφορές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εν λόγω
συγκεκριμένης σύμβασης και παρέχουν στους προσφέροντες τη δυνατότητα να αρνηθούν την εν
λόγωσυλλογήπληροφοριών.
(β) Οι αναθέτοντες φορείς προβλέπουν επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύτηςκοινοποίησης και
της συλλογήςτων πληροφοριών.
(γ) Πριν από την ανάθεσητης σύμβασης, οι αναθέτοντες φορείς παρουσιάζουν τις συλλεγείσες
πληροφορίες στον ενδιαφερόμενοπροσφέροντα,δίνοντάς του την ευκαιρία να αμφισβητήσει ή να
επιβεβαιώσειότιη προσφοράπου προέκυψεμεαυτόντον τρόπο δενπεριέχειουσιώδη σφάλματα.
(8)(α) Οι αναθέτοντεςφορείς δύνανται να αναθέτουν συμβάσεις, βάσει δυναμικού συστήματος
αγορών, απαιτώντας οι προσφορέςγια μια συγκεκριμένη σύμβαση να υποβάλλονται υπό τημορφή
ηλεκτρονικούκαταλόγου.
(β) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται επίσης να αναθέτουν συμβάσεις, βάσει δυναμικού
συστήματος αγορών, σύμφωνα με την παράγραφο(β) του εδαφίου (6) και το εδάφιο (7),υπό την
προϋπόθεση ότιη αίτησησυμμετοχής στο δυναμικό σύστημα αγορών συνοδεύεταιαπό ηλεκτρονικό
κατάλογο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον μορφότυπο που ορίζεται από τον
αναθέτοντα φορέα.Στη συνέχεια,ο ενλόγω κατάλογος συμπληρώνεται από τουςυποψηφίους,αφού
ενημερωθούν για την πρόθεση του αναθέτοντος φορέα να καταρτίσει προσφορές μέσω της
διαδικασίαςτηςπαραγράφου(β)τουεδαφίου (6).
Κεντρικές
δραστηριότητες
αγορών και
κεντρικέςαρχές
αγορών.

49.-(1)(α) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και υπηρεσίες από
κεντρικήαρχή αγορών που προσφέρει κεντρικέςδραστηριότητες αγορών.

(β) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποκτούν έργα, προμήθειες και υπηρεσίες
χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από κεντρική αρχή αγορών, χρησιμοποιώντας
δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται κεντρική αρχή αγορών, ή χρησιμοποιώντας
συμφωνία – πλαίσιο, η οποία συνάπτεται από κεντρική αρχή αγορών προσφέρουσα κεντρικές
δραστηριότητες αγορών. Ότανέναδυναμικό σύστημα αγορών,τοοποίο χειρίζεταιμια κεντρική αρχή
αγορών, μπορεί να χρησιμοποιείται από λοιπούς αναθέτοντες φορείς, αυτό αναφέρεται στην
προκήρυξη διαγωνισμού μετην οποία εισάγεται τοδυναμικό σύστημα αγορών.
(γ) Σε σχέση με τιςπαραγράφους (α)και (β),το ΥπουργικόΣυμβούλιο δύναταινα προβλέπει ότι
ορισμένες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων πραγματοποιούνται με προσφυγή σε κεντρικές αρχές
αγορών ή σεμίαή περισσότερεςσυγκεκριμένεςκεντρικέςαρχές αγορών.
(2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3),ένας αναθέτων φορέας εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις τουδυνάμειτουπαρόντος Νόμουόταν:
(α) Αποκτά προμήθειεςή υπηρεσίες από κεντρικήαρχή αγορών, η οποία προσφέρει κεντρικές
δραστηριότητες αγορών ή
(β) αποκτά έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από
την κεντρική αρχή αγορών, χρησιμοποιώντας δυναμικά συστήματα αγορών που
διαχειρίζεται η κεντρική αρχή αγορών, ή χρησιμοποιώντας συμφωνία - πλαίσιο που
συνάπτεται από κεντρικήαρχή αγορών.
(3)Ο αναθέτωνφορέας είναιυπεύθυνος γιατην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,δυνάμειτου
παρόντος Νόμου,γιαταμέρηπου διεξάγονται από τον ίδιο,ιδίως:
(α) Την ανάθεσησύμβασης, στοπλαίσιο δυναμικού συστήματοςαγορών,τοοποίο διαχειρίζεται
κεντρικήαρχή αγορών,
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(β) τηδιεξαγωγήνέουδιαγωνισμού, βάσει τηςσυμφωνίας -πλαίσιο, η οποία έχεισυναφθεί από
κεντρική αρχή αγορών.
(4) Όλες οι διαδικασίες σύναψης σύμβασης που διεξάγονται από κεντρική αρχή αγορών
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται
στο άρθρο 72.
(5) Οι αναθέτοντες φορείςδύνανται,χωρίς να εφαρμόζουν τιςδιαδικασίεςτουπαρόντος Νόμου,
να αναθέτουν σύμβαση υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών
σε κεντρική αρχή αγορών. Αυτές οι συμβάσεις υπηρεσιών μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την
παροχήεπικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Από κοινού
διαδικασίες
σύναψης
συμβάσεων.

50.-(1) Δύο ή περισσότεροι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συμφωνούν να εκτελούν
συγκεκριμένες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από κοινού.
(2)Στις περιπτώσεις όπουμια διαδικασία σύναψης σύμβασης εκτελείται εξολοκλήρουαπό κοινού
εξ ονόματος και για λογαριασμό όλων των αναθετόντων φορέων,αυτοί οι αναθέτοντεςφορείς έχουν
ευθύνη, αλληλέγγυα,για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα
Νόμο. Τούτο ισχύει και σε περιπτώσεις όπου τη διαδικασία διαχειρίζεται ένας μόνο αναθέτων
φορέας, ενεργώντας τόσο για δικό του λογαριασμό όσο και για λογαριασμό των υπολοίπων
αναθετόντων φορέων.
(3) Στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν εκτελείται εξ ολοκλήρου εξ
ονόματος και για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων αναθετόντων φορέων, οι φορείς έχουν,
αλληλέγγυα, ευθύνη μόνο για τα μέρη εκείνα που εκτελούνταιαπό κοινού. Κάθε αναθέτων φορέας
φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τον
παρόντα Νόμο,γιαταμέρηπου αναλαμβάνει ιδίω ονόματι και γιαδικό τουλογαριασμό.

Διαδικασίες
σύναψης
συμβάσεων
που αφορούν
αναθέτοντες
φορείς από
διαφορετικά
κράτημέλη.

51.-(1) Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 30 έως 33,αναθέτοντεςφορείς από διαφορετικάκράτη
μέλη δύνανται να ενεργούν από κοινού για την ανάθεση συμβάσεων, χρησιμοποιώντας ένα από τα
μέσα που προβλέπονται στοπαρόνάρθρο:

Νοείται ότι, οι αναθέτοντεςφορείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα μέσα που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο,με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογήςαναγκαστικών διατάξεων του δημοσίου
δικαίου,σύμφωνων με τοενωσιακό δίκαιο,στιςοποίες υπόκεινται στη Δημοκρατία.
(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (3), οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν
κεντρικές δραστηριότητες αγορών προσφερόμενες από κεντρική αρχή αγορών εγκατεστημένη σε
άλλοκράτοςμέλος.
(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή τουνα προσδιορίζει ότι, όσον αφορά κεντρικές
δραστηριότητες αγορών που προσφέρονται από κεντρικές αρχές αγορών εγκατεστημένες σε άλλο
κράτοςμέλος,οιαναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν μόνο τις«κεντρικές δραστηριότητες
αγορών» ως ορίζονται στο εδάφιο(1)τουάρθρου2.
(4)(α) Η παροχή των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από κεντρική αρχή αγορών
εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του
κράτουςμέλουςόπουείναιεγκατεστημένηη κεντρική αρχή αγορών.
(β) Οι εθνικέςδιατάξειςτου κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη η κεντρική αρχή αγορών
εφαρμόζονται επίσης σταακόλουθα:
(i) Στην ανάθεσησύμβασης στο πλαίσιο τουδυναμικού συστήματος αγορών,
(ii) στη διεξαγωγήνέουδιαγωνισμού στο πλαίσιο συμφωνίας – πλαίσιο.
(5)(α) Αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά κράτη μέλη δύνανται, από κοινού, να αναθέτουν
δημόσια σύμβαση, να συνάπτουν συμφωνία - πλαίσιο ή να λειτουργούν δυναμικό σύστημα αγορών.
Δύνανται επίσης να αναθέτουν συμβάσεις βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο ή του δυναμικού
συστήματος αγορών. Εκτός αν τα αναγκαία στοιχεία ρυθμίζονται από διεθνή συμφωνία μεταξύ των
ενδιαφερομένων κρατών μελών, οι συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς συνάπτουν συμφωνία όπου
προσδιορίζονται τα εξής:
(i) Οι ευθύνεςτων μερών καιοισχετικές εφαρμοστέες εθνικέςδιατάξεις,
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(ii) η εσωτερική οργάνωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της
διαχείρισης της διαδικασίας, της κατανομής των έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που
πρόκειται να αποκτηθούν καιτηςσύναψης των συμβάσεων.
(β) Ένας συμμετέχων αναθέτων φορέας εκπληρώνει τιςυποχρεώσεις του,δυνάμει του παρόντος
Νόμου, όταν αγοράζει έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες από τον αναθέτοντα φορέα που είναι
υπεύθυνος για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον προσδιορισμό των ευθυνών και του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α), οι
αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποφασίζουν να κατανείμουν συγκεκριμένες ευθύνες μεταξύτους
και να ορίσουν τις σχετικές εφαρμοστέεςδιατάξεις των εθνικών δικαίων οποιουδήποτε κράτους
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος τουλάχιστον ένας από τους συμμετέχοντες φορείς. Η
κατανομή ευθυνών και το σχετικό εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο αναφέρονται στα έγγραφα της
διαδικασίαςσύναψης σύμβασης γιατιςαπό κοινού ανατιθέμενες συμβάσεις.

Επίσημη
Εφημερίδατης
Ε.Ε.: L 210,
31.7.2006,
σ. 19.

(6)(α)Σε περίπτωσηπου αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά κράτημέληέχουν συστήσει κοινό
φορέα, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας δυνάμει του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας, ή άλλων φορέων που ιδρύονται
δυνάμει της νομοθεσίας της Ένωσης, οι συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς συμφωνούν, μέσω
απόφασης του αρμόδιου οργάνου του κοινού φορέα, επί των εφαρμοστέων εθνικών κανόνων περί
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ενόςαπό ταακόλουθακράτη μέλη:
(i) Των εθνικών διατάξεων τουκράτουςμέλουςόπουέχειτην έδρα τουο κοινός φορέας,
(ii) των εθνικών διατάξεων του κράτους μέλους όπου διεξάγει τις δραστηριότητές του ο κοινός
φορέας.
(β) Η συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο (α) μπορεί, είτε να εφαρμόζεται για αόριστο
χρονικό διάστημα, όταν καθορίζεται στη συστατική πράξη του κοινού φορέα, είτε να περιορίζεταισε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,σεορισμένα είδησυμβάσεων ή σε μία ή περισσότερες μεμονωμένες
αναθέσεις συμβάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 –ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Προκαταρκτικές
52.-(1) Πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να
διαβουλεύσεις
διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά, προκειμένου να προετοιμάσουν τη διαδικασία σύναψης
τηςαγοράς.
σύμβασης και να ενημερώσουν τουςοικονομικούς φορείς γιατασχέδια και τιςαπαιτήσεις τους όσον
αφορά τηδιαδικασίασύναψης σύμβασης.
(2) Για το σκοπό που αναφέρεται στο εδάφιο (1), οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, ιδίως, να
ζητούν ή να δέχονται τις συμβουλές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ή αρχών ή συμμετεχόντων της
αγοράς.Οι εν λόγω συμβουλές δύνανται να χρησιμοποιούνται γιατοσχεδιασμό καιτηδιεξαγωγή της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, εφόσον δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού καιτην παραβίαση των αρχών της διαφάνειαςκαιτηςαποφυγής των διακρίσεων.
Προηγούμενη
εμπλοκή
υποψηφίων ή
προσφερόντων
.

53.-(1) Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή μια επιχείρηση, η οποία
σχετίζεται με υποψήφιο ή προσφέροντα, έχει παράσχει συμβουλές στον αναθέτοντα φορέα, είτε
εντός είτε εκτός του πλαισίου του άρθρου 52, ή έχει εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην
προετοιμασία τηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης, ο αναθέτων φορέαςλαμβάνειτακατάλληλαμέτρα
για να διασφαλίσει τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού, λόγω της συμμετοχής του εν λόγω
υποψηφίουή προσφέροντος.
(2) Τα μέτρα που λαμβάνει ο αναθέτων φορέας σύμφωνα με το εδάφιο (1),περιλαμβάνουν τη
γνωστοποίηση στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες σχετικών πληροφοριών που
ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο τηςπροηγούμενης εμπλοκής τουυποψηφίου ή τουπροσφέροντος στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και τον προσδιορισμό επαρκών προθεσμιών για
την παραλαβή των προσφορών.
(3)Ο υποψήφιοςή ο προσφέρων που αναφέρεται στο εδάφιο (1)αποκλείεταιαπό τηδιαδικασία,
μόνο εάν δεν υπάρχει άλλοςτρόπος να διασφαλιστείσυμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης της
αρχής τηςίσηςμεταχείρισης:
Νοείται ότι,πριν από οποιοδήποτε τέτοιο αποκλεισμό, παρέχεται η ευκαιρίαστους υποψηφίους ή
τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι η συμμετοχή τους στην προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης δεν είναιδυνατόν να προκαλέσειστρέβλωση του ανταγωνισμού.
(4) Τα μέτραπου λαμβάνονται σύμφωνα με το εδάφιο (1), τεκμηριώνονται στη χωριστήέκθεση
που απαιτείται δυνάμει τουάρθρου 97.
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Τεχνικές
προδιαγραφές.
Παράρτημα
VIIΙ.

54.-(1)(α) Οι τεχνικές προδιαγραφέςπου ορίζονται στο Παράρτημα VIIΙ, σημείο (1)καθορίζονται
στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά που
απαιτείται να έχουν ταέργα,οιυπηρεσίες ή οιπρομήθειες:
Νοείται ότι, τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στην ειδική διαδικασία ή
μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή σε ειδική
διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους,ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν
μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της
σύμβασης καιβρίσκονται σεαναλογίαμετην αξίακαιτουςστόχους της:
Νοείται περαιτέρω ότι,οι τεχνικές προδιαγραφές δύνανται
μεταβίβασητων δικαιωμάτων διανοητικήςιδιοκτησίας.

να προσδιορίζουν αν θα απαιτηθεί

(β) Για όλες τιςσυμβάσεις που προορίζονται γιαχρήσηαπό φυσικάπρόσωπα,είτε πρόκειται για
το ευρύ κοινό, είτε για το προσωπικό του αναθέτοντος φορέα, οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές
καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με
αναπηρίες ή τοσχεδιασμό γιαόλουςτουςχρήστες:
Νοείται ότι,στις περιπτώσεις που έχουν εγκριθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιμότητας,
βάσει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια
προσβασιμότητας για άτομαμε αναπηρίες ή το σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, καθορίζονταιμε
παραπομπήστις ενλόγω απαιτήσεις.
(2) Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα τηςσύμβασης στον ανταγωνισμό.
(3) Υπό την επιφύλαξητηςνομοθεσίαςπου ισχύει στη Δημοκρατία αναφορικά με υποχρεωτικούς
τεχνικούς κανόνες και νοουμένου ότι η νομοθεσία αυτή είναι σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης, οι
τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται μ’έναν από τουςακόλουθουςτρόπους:
(α) Ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών
χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότιοι τιθέμενοι παράμετροι είναιεπαρκώς ακριβείς,
ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης
και στουςαναθέτοντεςφορείςνα αναθέτουντησύμβαση·
(β)

με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά
πρότυπα που μεταφέρουνευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις, κοινές
τεχνικές προδιαγραφές,διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν
θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν υπάρχουν - σε
κυπριακά πρότυπα,κυπριακές τεχνικές εγκρίσειςή κυπριακές τεχνικές προδιαγραφές στον
τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της
χρησιμοποίησης των προμηθειών. Κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή
ισοδύναμο»·

(γ)

ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α), με
παραπομπή, ως τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές
απαιτήσεις,στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονταιστην παράγραφο (β)·

(δ) με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο (β) για
ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικέςαπαιτήσεις
που αναφέρονταιστην παράγραφο(α)γιαάλλαχαρακτηριστικά.
(4) Εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν
περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευήςή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδουκατασκευής, που να
χαρακτηρίζει ταπροϊόντα ή τιςυπηρεσίες που παρέχονται από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, ούτε
εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπου ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής
που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα
προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’εξαίρεση,όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως
ακριβήςκαικατανοητήπεριγραφή τουαντικειμένουτηςσύμβασης, κατ’εφαρμογήτων διατάξεων του
εδαφίου (3),υπό την προϋπόθεση ότισυνοδεύεταιαπό τον όρο«ή ισοδύναμο».
(5) Όταν ο αναθέτων φορέας χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις τεχνικές
προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο(β)τουεδαφίου (3),δεν απορρίπτει προσφορά με
την αιτιολογίαότι τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά δεν
πληρούν τιςτεχνικές προδιαγραφέςστις οποίες έχειπαραπέμψει, εφόσονο προσφέρων αποδεικνύει
στην προσφορά του,με κάθεενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων
που αναφέρονταιστο άρθρο 56, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις
απαιτήσεις που καθορίζονταιαπό τιςτεχνικές προδιαγραφές.
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(6)(α)Ότανο αναθέτων φορέαςχρησιμοποιεί τηδυνατότηταπου αναφέρεται στην παράγραφο (α)
του εδαφίου (3) για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών, με αναφοράστις επιδόσεις ή στις
λειτουργικές απαιτήσεις,δεν απορρίπτει προσφορά έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που πληρούν
εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση,
κοινή τεχνική προδιαγραφή,διεθνέςπρότυπο ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει καταρτιστεί από
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσονοι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τιςεπιδόσεις ή τις
λειτουργικέςαπαιτήσεις τιςοποίες έχει ορίσει.
(β) Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονταιστο άρθρο 56, ότι το έργο,η προμήθεια ή η
υπηρεσία που πληρεί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή στις λειτουργικέςαπαιτήσεις,τις
οποίες έχειορίσειο αναθέτων φορέας.
Σήματα.

55.-(1) Όταν οι αναθέτοντες φορείς σκοπεύουν να προβούν σε αγορά έργων, προμηθειών ή
υπηρεσιών με ειδικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά, μπορούν, στις τεχνικές
προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσηςή στις προϋποθέσεις εκτέλεσηςτης σύμβασης, να απαιτούν
συγκεκριμένο σήμα ως αποδεικτικό της συμμόρφωσης των έργων, των προμηθειών ή των
υπηρεσιών προς τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) Oι απαιτήσεις σήματος αφορούναποκλειστικά τακριτήριαπου σχετίζονται μετοαντικείμενο
της σύμβασης και που είναι κατάλληλα για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των
έργων,των προμηθειών ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενοτης σύμβασης·
(β) οι απαιτήσεις σήματος βασίζονται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν με
αντικειμενικότρόπο καιδεν εισάγουν διακρίσεις·
(γ) τα σήματα καθιερώνονται μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην οποία έχουν
δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών
οργανισμών, των καταναλωτών, των κοινωνικών εταίρων, των κατασκευαστών, των
διανομέων καιτων μη κυβερνητικών οργανώσεων·
(δ) τασήματαείναιπροσιτά γιαόλαταενδιαφερόμενα μέρη·
(ε) οι απαιτήσεις σήματος καθορίζονταιαπό τρίτομέρος επί τουοποίου ο οικονομικός φορέας
που υποβάλλει αίτησηγιατοσήμα δεν μπορεί να ασκήσειαποφασιστική επιρροή.
(2) Όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν τα έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες να
πληρούν όλεςτιςαπαιτήσεις σήματος, αναφέρουν περί ποίων απαιτήσεων σήματοςπρόκειται.
(3) Οι αναθέτοντεςφορείς που απαιτούν συγκεκριμένο σήμα, αποδέχονται όλα τα σήματα που
επιβεβαιώνουν ότι τα έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες πληρούν τις ισοδύναμες απαιτήσεις
σήματος.
(4) Όταν ένας οικονομικός φορέας δεν είχε τεκμηριωμένα τη δυνατότητα να αποκτήσει το ειδικό
σήμα που έχει υποδείξει ο αναθέτων φορέας ή ισοδύναμο σήμα, εντός των σχετικών προθεσμιών,
για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος,ο αναθέτων φορέας αποδέχεται άλλα κατάλληλα
αποδεικτικά μέσα,όπως, ιδίως, τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή,υπό την προϋπόθεση ότι ο
συγκεκριμένος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, οι προμήθειες και οι
υπηρεσίες πληρούν τιςαπαιτήσεις του ειδικούσήματος ή τιςειδικέςαπαιτήσεις που έχει υποδείξει ο
αναθέτων φορέας.
(5) Εάν ένα σήμα πληρεί τιςπροϋποθέσεις των παραγράφων (β),(γ),(δ)και (ε)του εδαφίου(1),
αλλά ορίζειεπιπλέον απαιτήσεις που δεν σχετίζονται μετοαντικείμενο τηςσύμβασης, οιαναθέτοντες
φορείς δεν απαιτούν το καθαυτό σήμα, αλλά δύνανται να ορίζουν την τεχνική προδιαγραφή με
παραπομπήστις λεπτομερείςπροδιαγραφές τουεν λόγω σήματος,ή,εάνείναιαναγκαίο, σε τμήματα
των σχετικών προδιαγραφών που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναικατάλληλα
γιατον ορισμό των χαρακτηριστικών τουεν λόγωαντικειμένου.

Εκθέσεις
δοκιμών,
πιστοποίηση
καιάλλα
αποδεικτικά
μέσα.

56.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να
προσκομίζουν έκθεσηδοκιμών από οργανισμό αξιολόγησηςτηςσυμμόρφωσης ή πιστοποιητικό που
έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισμό, ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ή τα
κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσης ή στους όρους
εκτέλεσηςτης σύμβασης.
(2) Σε περίπτωση που οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών που
εκδίδονται από συγκεκριμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης οφείλουν να δέχονται
επίσης πιστοποιητικά από άλλουςισοδύναμους οργανισμούς αξιολόγησηςτης συμμόρφωσης.
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(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης
σημαίνει τον οργανισμό, ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης,
συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών,πιστοποίησης και επιθεώρησης και ο οποίος είναι
διαπιστευμένος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και
εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.339/93του Συμβουλίου.
(4) Οι αναθέτοντεςφορείςδέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από αυτά που
αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσειςδοκιμών
που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) ή δεν είχε τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των
σχετικών προθεσμιών, νοουμένου ότιγιατην αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεταιοενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας και νοουμένου ότιο ίδιος αποδεικνύει ότιτα προς παροχή έργα, οι προμήθειες
και οι υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές,
στα κριτήριαανάθεσηςή στους όρουςεκτέλεσης σύμβασης.
(5) Εφόσον ζητηθεί,η Αρμόδια ΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων θέτει,σύμφωνα με τοάρθρο99,στη
διάθεση άλλων κρατών μελών οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και ταέγγραφα
που υποβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου54,το άρθρο55 και τα εδάφια (1)έως (4)
του παρόντος άρθρου.Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ή οι αναθέτοντεςφορείς,ανάλογα με
την περίπτωση, δύνανται να αποτείνονται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης
τουοικονομικού φορέα καινα λαμβάνουν τιςσχετικέςπληροφορίες.

Ανακοίνωση
τεχνικών
προδιαγραφών.

57.-(1) Οι αναθέτοντεςφορείςδιαθέτουν στους οικονομικούς φορείςπου ενδιαφέρονταιγια την
ανάληψη σύμβασης, κατόπιν αιτήσεώς τους,τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται συστηματικά
στις συμβάσεις προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών τις οποίες αναθέτουν ή τις τεχνικές προδιαγραφές
στις οποίες προτίθενται να παραπέμψουν για τις συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο περιοδικής
ενδεικτικής προκήρυξης.
(2) Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) καθίστανται διαθέσιμες με ηλεκτρονικά
μέσα,μέσω ελεύθερης,άμεσης καιπλήρους πρόσβασης, χωρίς χρέωση:
Νοείται ότι, οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές διαβιβάζονται και με άλλα μέσα πλην των
ηλεκτρονικών μέσων όταν η ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση χωρίς χρέωση με ηλεκτρονικά
μέσα σε ορισμένα έγγραφατης διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν είναι δυνατή, για κάποιον από
τους λόγους που εκτίθενται στο εδάφιο(2) του άρθρου 72 ή όταν η ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβασηχωρίςχρέωση με ηλεκτρονικά μέσα σε ορισμένα έγγραφατηςσύμβασης δεν είναι δυνατή
διότι οιαναθέτοντες φορείςπροτίθενται να εφαρμόσουν τιςδιατάξεις τουεδαφίου(2)τουάρθρου5.
(3) Όταν οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στα έγγραφα που τίθενται στη διάθεση των
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ελεύθερης, άμεσης και πλήρους
πρόσβασης, χωρίς χρέωση, αρκείη παραπομπήστα εν λόγω έγγραφα.

Εναλλακτικές
προσφορές.

58.-(1)Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να επιτρέπουν ή να απαιτούν από τουςπροσφέροντες να
υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές, οι οποίες πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες
καθορίζουν οιαναθέτοντες φορείς.
(2) Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, αν
επιτρέπουν ή όχι ή απαιτούν ή όχι την υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
(3) Σε περίπτωση που επιτρέπουν ή απαιτούν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών οι
αναθέτοντες φορείς αναφέρουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι
εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των προσφορών, ιδίως, αν οι
εναλλακτικές αυτές προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μόνο στις περιπτώσεις που έχει επίσης
υποβληθεί προσφορά που δεν συνιστά εναλλακτική προσφορά.
(4) Σε περίπτωση που επιτρέπουν ή απαιτούν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών οι
αναθέτοντες φορείςδιασφαλίζουν ότι τα τιθέμενα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να εφαρμοστούν σε
εναλλακτικές προσφορές που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, καθώς και σε συμμορφούμενες
προσφορές που δεν είναι εναλλακτικές.
(5)Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών,οι αναθέτοντες
φορείς που έχουν επιτρέψειή απαιτήσει εναλλακτικέςπροσφορές δεν απορρίπτουν μια εναλλακτική
προσφορά επί τη βάσει και μόνο της αιτιολογίαςότι,εάν επιλεγεί,θα οδηγήσει,αντίστοιχα, είτε στη
σύναψη σύμβασης υπηρεσιών αντί σύμβασης προμηθειών, είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών
αντί σύμβασης υπηρεσιών.
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Υποδιαίρεση
συμβάσεων
σετμήματα.

59.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποφασίζουν την ανάθεση μιας σύμβασης υπό τη
μορφή χωριστών τμημάτων και δύνανται να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των
τμημάτων αυτών.
(2) Ο αναθέτωνφορέας έχει καθήκοννα εξετάζει την ορθότητα τηςδιαίρεσης των συμβάσεων σε
τμήματα και είναι ελεύθερος να αποφασίζει αυτόνομα, βάσει οποιουδήποτε σκεπτικού κρίνει
πρόσφορο.
(3) Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν, στην προκήρυξη της σύμβασης, στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε περίπτωση που χρησιμοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη
συστήματος προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολής
προσφορών ή συμμετοχής σε διαπραγμάτευση, αν οι προσφορές υποβάλλονται για ένα,
περισσότεραή γιαόλατα τμήματα:
Νοείται ότι, οι αναθέτοντεςφορείς δύνανται, ακόμη και εάν οι προσφορές είναι δυνατόν να
υποβάλλονται για πολλά ή για όλα τα τμήματα, να περιορίζουν τον αριθμό των τμημάτων που
μπορούν να ανατεθούν σ’ έναν προσφέροντα,υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός των
τμημάτων ανά προσφέροντα ορίζεται στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης. Οι αναθέτοντες φορείς
αναφέρουν στα έγγραφα της διαδικασίαςσύναψης σύμβασης τα αντικειμενικάκαι χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή τουςκανόνες που προτίθενταινα εφαρμόσουν για τον προσδιορισμό των τμημάτων που
ανατίθενται,στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θαείχε ως αποτέλεσματην
ανάθεσησεένανπροσφέροντατμημάτων που υπερβαίνουν τομέγιστοαριθμό:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός
τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αναθέτουν συμβάσεις
συνδυάζοντας πολλά ή όλατα τμήματα,εφόσονέχουν αναφέρει στην προκήρυξη τηςσύμβασης ή
στην πρόσκληση για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος, υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσηςότι
διατηρούν το δικαίωμα να το πράξουν και αναφέρουν τα τμήματα ή τις ομάδες τμημάτων που
μπορούν να συνδυαστούν.
(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθιστά υποχρεωτική την ανάθεσησυμβάσεων με τη
μορφή χωριστών τμημάτων, υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με Κανονισμούς, οι οποίοι
εκδίδονται δυνάμειτουάρθρου107.Στην περίπτωσηαυτή,εφαρμόζεται επίσης τοεδάφιο (3).

Καθορισμός
προθεσμιών.

60.-(1) Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων
συμμετοχής, οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και το
χρόνο που απαιτείταιγια την προετοιμασία των προσφορών, υπό την επιφύλαξητων ελάχιστων
προθεσμιών που καθορίζονταισταάρθρα39έως 43.
(2) Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνο έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από
επιτόπια εξέταση εγγράφωνπροσαρτημένων στα έγγραφα της διαδικασίαςσύναψης σύμβασης, οι
προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες πρέπει να είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερες από
τις ελάχιστες προθεσμίεςπου προβλέπονται στα άρθρα 39 έως43, ορίζονται κατάτρόπο ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριώνγιατηδιατύπωση των προσφορών.
(3)(α) Όπου εφαρμόζεται,καθίσταται υποχρεωτική η παράταση τηςπροθεσμίαςπαραλαβής των
προσφορών από τουςαναθέτοντες φορείς,ούτωςώστε όλοι οιενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να
μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτισητων προσφορών
στιςακόλουθες περιπτώσεις:
(i)

Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, οι πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από
τον
οικονομικό φορέα σε εύθετο χρόνο,δεν παρέχονται τοαργότερο έξι(6)ημέρες πριν από την
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης
διαδικασίας,σύμφωνα με τοεδάφιο (4)τουάρθρου 39, η προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4)
ημέρες,

(ii) ότανταέγγραφα τηςδιαδικασίας σύναψηςσύμβασης υφίστανται σημαντικέςαλλαγές.
(β) Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
(γ) Δεν απαιτείται από τους αναθέτοντες φορείς να παρατείνουν την προθεσμία όταν οι
πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί σε εύθετο χρόνο ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασίακατάλληλωνπροσφορών.
(4) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), οι αναθέτοντεςφορείς δύνανται να
παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, σε κάθε
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περίπτωσηπου τοκρίνουν αναγκαίο.
Οικονομικοί
φορείς.

61.-(1) Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο
είναι εγκατεστημένοι,έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται με
μοναδική αιτιολογία το γεγονόςότι, δυνάμει της νομοθεσίαςπου ισχύει στη Δημοκρατία,θα έπρεπε
να είναιείτεφυσικά είτενομικά πρόσωπα.
(2) Στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών και έργων, καθώς και των συμβάσεων
προμηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησηςκαι εγκατάστασης, είναι
δυνατόν να απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν,στην προσφορά ή στην αίτηση
συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των μελών του
προσωπικούπου είναιυπεύθυνα γιατην εκτέλεσητηςσυγκεκριμένης σύμβασης.
(3)(α) Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών
φορέων,συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Υπό την επιφύλαξητων διατάξεων
του εδαφίου (4), οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφήγιατην υποβολή προσφοράςή την αίτηση συμμετοχής.
(β)Οι αναθέτοντες φορείςδύνανται,όταν τοκρίνουν αναγκαίο,να διευκρινίζουν σταέγγραφατης
διαδικασίας σύναψης σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οιενώσεις οικονομικών φορέωνθα πρέπει
να πληρούν τα κριτήριακαι τιςαπαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα και την ποιοτική επιλογή, κατά
τα άρθρα 74 έως 78, εφόσον αυτό δικαιολογείται αντικειμενικά και τηρείται η αρχή της
αναλογικότητας. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με σχετική εγκύκλιο να θέσει
τυποποιημένους όρους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα
ικανοποιούν την απαίτησηαυτή.
(γ) Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης από τις ενώσεις οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι
διαφορετικοί από εκείνους που επιβάλλονται σε μεμονωμένους συμμετέχοντες, πρέπει
δικαιολογούνται από αντικειμενικούςλόγους καινα είναι αναλογικοί.
(4) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (3), οι αναθέτοντες φορείς δύνανται
απαιτήσουν από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή,
αφού τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η σχετική μεταβολή είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεσητης σύμβασης.

Ονοματολογίες.
Επίσημη
Εφημερίδατης
ΕΕ: L 340,
16.12.2002,
σ.1 .

να
να

62.-(1) Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης
συμβάσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, γίνονται με τη χρήση του «Κοινού
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)», όπως αυτό εγκρίθηκεμε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του
κοινού λεξιλογίουγιατιςδημόσιεςσυμβάσεις (CPV).
(2) Σε περίπτωση προσαρμογής από την Επιτροπή των κωδικών CPV που αναφέρονται στην
Οδηγία 2014/25/ΕΕ,οι οποίοι συμπίπτουν με τους κωδικούς που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο
και που δεν συνεπάγονται τροποποίηση του πεδίου εφαρμογήςτου παρόντος Νόμου, η Αρμόδια
ΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων ενημερώνειτουςαναθέτοντεςφορείςμεσχετικήεγκύκλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ4–ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Περιοδικές
ενδεικτικές
προκηρύξεις.
Παράρτημα VΙ,
Μέρος Α,
Τμήμα Ι.
Παράρτημα IΧ.
Παράρτημα VI,
Μέρος Β.

63.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να γνωστοποιούν τιςπροθέσεις τουςγιασχεδιαζόμενες
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσιεύοντας περιοδική ενδεικτική προκήρυξη. H περιοδική
ενδεικτική προκήρυξη περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα VΙ, Μέρος Α,
Τμήμα I. Όταν η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη δημοσιεύεται από τους αναθέτοντεςφορείς στο
«προφίλ αγοραστή» τους,σύμφωνα με τοσημείο(2)(β)τουΠαραρτήματοςΙΧ, οιαναθέτοντες φορείς
αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση δημοσίευσης τηςπροκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή»
τους, σύμφωνα με το σημείο (3) του Παραρτήματος ΙΧ. Οι εν λόγω προκηρύξεις περιέχουν τις
πληροφορίες που προβλέπονται στοΠαράρτημαVI, Μέρος B.
(2)(α) Για τις κλειστές και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη
διαγωνισμού, ηπεριοδική ενδεικτική προκήρυξη πληρεί τιςακόλουθες προϋποθέσεις:
(ι)

Αναφέρει κατά τρόπο συγκεκριμένο τις προμήθειες, τα έργα ή τις
αποτελέσουντοαντικείμενοτηςσύμβασης που πρόκειταινα συναφθεί,

προκήρυξη

υπηρεσίες που θα

(ιι) επισημαίνει ότι η σύμβαση θα ανατεθείμέσω κλειστής ή διαδικασίας με διαπραγμάτευση,
χωρίς μεταγενέστερη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και καλεί τους
ενδιαφερόμενουςοικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν τοενδιαφέροντους,
Παράρτημα VΙ,
Μέρος Α.

(iii) περιέχειτιςπληροφορίεςπου αναφέρονται στοΠαράρτημα VΙ, Μέρος Α,
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(iv) αποστέλλεταιγια δημοσίευση μεταξύ τριάντα πέντε (35) ημερών και δώδεκα (12) μηνών
πριν από την ημερομηνίααποστολής τηςπρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
(β) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν δημοσιεύονται σε «προφίλ
αγοραστή»:
Νοείται ότι,η τυχόν πρόσθετηδημοσίευση στη Δημοκρατία, σύμφωνα μετοάρθρο 68,μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε«προφίλ αγοραστή».
(γ) Η περίοδος που καλύπτεται από την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη διαρκεί κατ’ανώτατο
όριοδώδεκα(12)μήνεςαπό την ημερομηνίααποστολής τηςπρος δημοσίευση:
Νοείται ότι, στην περίπτωσησυμβάσεων γιακοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες,η περιοδική
ενδεικτική προκήρυξη που αναφέρεται στην παράγραφο(β) του εδαφίου (1) του άρθρου 89, μπορεί
να καλύπτειπερίοδο μεγαλύτερητων δώδεκα(12)μηνών.
Γνωστοποιήσεις
64.-(1) Ότανοι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να εφαρμόσουνσύστημα προεπιλογής, σύμφωνα
γιατην ύπαρξη με τις διατάξεις του άρθρου 74, για το σύστημα προεπιλογής συντάσσεται γνωστοποίηση, όπως
συστήματος
προβλέπεται στο Παράρτημα Χ, η οποία αναφέρει το σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί το σύστημα
προεπιλογής.
προεπιλογής καιτον τρόπο μετον οποίο παρέχεται πρόσβαση στουςκανόνεςπου το διέπουν.
Παράρτημα X.
(2) Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στη γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος
προεπιλογής, την περίοδο ισχύος του συστήματος προεπιλογής και ενημερώνουν την Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οποιαδήποτε αλλαγή στην περίοδο ισχύος, μέσω των
κατάλληλωντυποποιημένων εντύπων ωςακολούθως:
(α) Εάν η περίοδος ισχύος μεταβληθεί χωρίς να διακοπεί το σύστημα, μέσω του εντύπου για τη
γνωστοποίηση τηςύπαρξης συστήματος προεπιλογής·
(β) εάν παύει η λειτουργίατου συστήματος, μέσω της γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης
που αναφέρεται στοάρθρο66.
Προκηρύξεις
σύμβασης.
ΠαράρτημαΧΙ.

65. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων(2)και (3)τουάρθρου 38 και τουάρθρου44,
οι προκηρύξεις σύμβασης οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για
όλες τις διαδικασίες, περιέχουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σχετικό Μέρος του
ΠαραρτήματοςΧΙ καιδημοσιεύονταισύμφωνα μετοάρθρο67.

Γνωστοποιήσεις
66.-(1)Το αργότεροτριάντα(30)ημέρες από την ημερομηνία σύναψης σύμβασης ή συμφωνίας συναφθεισών
πλαίσιο, κατόπιν απόφασης για την ανάθεσηή τη σύναψή της,οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν
συμβάσεων.
στην Επιτροπή γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας
ΠαράρτημαΧΙΙ. σύναψης σύμβασης, η οποία περιέχει τιςπληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ΠαράρτημαΧΙΙ και
δημοσιεύεται σύμφωνα μετοάρθρο67.
(2) Στην περίπτωση που η προκήρυξη διαγωνισμού για τη σχετική σύμβαση έγινευπό τημορφή
περιοδικής ενδεικτικήςπροκήρυξης και ο αναθέτων φορέας αποφασίσεινα μην αναθέσει περαιτέρω
συμβάσεις κατάτη διάρκειατηςπεριόδου που καλύπτεταιαπό την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη,
η γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης περιέχεισχετική επισήμανση.
(3) Στην περίπτωση συμφωνιών - πλαίσιο που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 45,οι αναθέτοντες φορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης
με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για κάθε σύμβαση που βασίζεται στη
συμφωνία - πλαίσιο:
Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς συγκεντρώνουν σε τριμηνιαία βάση τις γνωστοποιήσεις των
αποτελεσμάτων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων γιασυμβάσεις που βασίζονταιστη συμφωνία
– πλαίσιο, και τις αποστέλλουν στην Επιτροπή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
εκάστουτριμήνου.
(4) Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν στην Επιτροπήγνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης,
που βασίζεται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότεροτριάντα (30) ημέρες μετά την ανάθεση
κάθε σύμβασης:
Νοείται ότι,οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συγκεντρώνουν τις ως άνω γνωστοποιήσεις σε
τριμηνιαία βάση και να τις αποστέλλουν στην Επιτροπή το αργότεροτριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξηέκαστουτριμήνου.
Παράρτημα XII.
Παράρτημα IX.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το Παράρτημα XII και προορίζονται να
δημοσιευθούν,δημοσιεύονταισύμφωνα με τοΠαράρτημαIX. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη
σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιο μπορούν να μην δημοσιεύονται, όταν η
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γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη, καθ’
οιονδήποτε άλλοτρόπο, προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψειτα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα
δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των
οικονομικών φορέων.
(6) Στην περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών έρευναςκαι ανάπτυξης,οι
τηφύση καιτην ποσότητα των υπηρεσιών μπορούν να περιοριστούν:

πληροφορίες σχετικά με

(α) Στην ένδειξη«υπηρεσίες Ε&Α»σεπερίπτωση που η σύμβαση έχειανατεθεί με διαδικασίαμε
διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις τηςπαραγράφου
(β)τουάρθρου 44·
(β) σε πληροφορίες, τουλάχιστον, τόσο αναλυτικές όσο αναφέρονται
χρησιμοποιήθηκε ως μέσογιατην προκήρυξη του διαγωνισμού.

στη προκήρυξη που

Παράρτημα XII.
Παράρτημα IX.

(7) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το Παράρτημα XII και δηλώνονται ως μη
δημοσιεύσιμες,δημοσιεύονταιμόνο σε απλουστευμένη μορφήκαισύμφωνα με τοΠαράρτημαIX για
στατιστικούς λόγους.

Σύνταξη και
λεπτομέρειες
δημοσίευσης
των
προκηρύξεων
και των
γνωστο
ποιήσεων.
Παράρτημα VΙ,
Μέρος Α,
Μέρος Β.
Παράρτημα Χ.
Παράρτημα ΧΙ.
Παράρτημα ΧΙΙ.

67.-(1) Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 63 έως 66
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο ΠαράρτημαVΙ, Μέρη Α και Β, και τα
Παραρτήματα Χ, ΧΙ και ΧΙΙ, ανάλογα με την περίπτωση, υπό τη μορφήτυποποιημένων εντύπων,
συμπεριλαμβανομένων και των τυποποιημένων εντύπων για τα διορθωτικά,ως αυτά καταρτίζονται
από την Επιτροπήκαιδημοσιεύονταιαπό την Υπηρεσία Εκδόσεων τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναισε θέσηνα αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής
των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.

Παράρτημα IΧ.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να δημοσιεύουν προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για
συμβάσεις έργων,προμηθειών ή υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στην προβλεπόμενη στον παρόντα
Νόμο υποχρέωση δημοσίευσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προκηρύξεις και
γνωστοποιήσεις αποστέλλονταιστην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεηλεκτρονικά
μέσα, με το μορφότυπο και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται
στο
Παράρτημα IΧ.

Δημοσίευση
στη
Δημοκρατία.

68.-(1)Οι προκηρύξεις και οιγνωστοποιήσεις που αναφέρονται σταάρθρα 63έως66,καθώςκαι
οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτές δεν δημοσιεύονται στη Δημοκρατία πριν από την
ημερομηνίαδημοσίευσηςσύμφωνα μετοάρθρο67:
Νοείται ότι, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθεπερίπτωση στη Δημοκρατία,όταν
οι αναθέτοντες φορείς δεν έχουν ενημερωθείαπό τιςαρμόδιεςΥπηρεσίες τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά με τη δημοσίευση εντόςσαράνταοκτώ (48)ωρών από την επιβεβαίωση τηςπαραλαβήςτης
προκήρυξης ή τηςγνωστοποίησης σύμφωνα μετοάρθρο67.
δεν
(2) Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στη Δημοκρατία
περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις
και
γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» και αναφέρουντην ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης
ή/και τηςγνωστοποίησης στην Επιτροπήή τηςδημοσίευσηςστο«προφίλ αγοραστή».
(3) Οι περιοδικές ενδεικτικέςπροκηρύξεις δεν δημοσιεύονταιστο «προφίλ αγοραστή»πριν από
την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης/
γνωστοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τουςυπό τη μορφήαυτήκαι αναφέρουν
την ημερομηνία τηςαποστολής.

Ηλεκτρονική
διάθεση των
εγγράφωντης
διαδικασίας
σύναψης
σύμβασης.

69.-(1)(α)Οι αναθέτοντες φορείς προσφέρουν ελεύθερη, άμεση,πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης
προκήρυξης/γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 67 ή την ημερομηνία αποστολής της
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
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(β) Σε περίπτωση που το μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού είναι η γνωστοποίηση για την
ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, η εν λόγω πρόσβαση παρέχεται το συντομότερο δυνατό και το
αργότερο κατά την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε
διαπραγμάτευση. Το κείμενο της προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των προσκλήσεων διευκρινίζει τη
διεύθυνσηδιαδικτύουαπ’όπου μπορεί να ληφθούν ταέγγραφα τηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης.
(γ) Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση σεορισμέναέγγραφα τηςδιαδικασίας σύναψης σύμβασης γιαέναν από τουςλόγους που
αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 72, οι αναθέτοντεςφορείς δύναται να αναφέρουν στην
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότιτα σχετικά έγγραφα
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα διαβιβαστούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών,
σύμφωνα μετο εδάφιο (2).Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμίαυποβολής προσφορών παρατείνεται
κατά πέντε (5) ημέρες, εκτός από τις περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένηςεπείγουσας ανάγκης,
όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 39, και όταν η προθεσμία ορίζεται με αμοιβαία
συμφωνίαδυνάμειτουεδαφίου(4)τουάρθρου40ή τουεδαφίου(4)τουάρθρου 4 1 .
(δ) Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, διότι οι αναθέτοντες φορείς
έχουν σκοπό να εφαρμόσουν το εδάφιο (2) του άρθρου 5, αναφέρουν στην προκήρυξη ή στην
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε περίπτωση που το μέσο προκήρυξης του
διαγωνισμού είναι η γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των
πληροφοριών, που απαιτούν και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά
έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεταικατά πέντε (5)
ημέρες, εκτόςαπό τις περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης επείγουσαςανάγκης,όπως αναφέρεται
στο εδάφιο (4) του άρθρου 39, και όταν η προθεσμία ορίζεται με κοινή συμφωνία δυνάμει
του
εδαφίου(4)τουάρθρου40καιτουεδαφίου(4)τουάρθρου 41.
(2) Οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη
διαδικασίασύναψηςσύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες,εφόσονζητηθούνεγκαίρως,σχετικά
με τιςπροδιαγραφές καιτυχόν δικαιολογητικά έγγραφα,τοαργότερο έξι (6)ημέρεςπριν από τηλήξη
της προθεσμίαςπου έχει οριστείγιατην παραλαβήτων προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης
ανοικτής διαδικασίας,όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4)τουάρθρου 39, η προθεσμίααυτήανέρχεται
σετέσσερις(4)ημέρες.
Προσκλήσεις
προς
υποψηφίους.

70.-(1)(α) Στις κλειστές διαδικασίες,τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου,τις συμπράξεις
καινοτομίας και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, οι
αναθέτοντες φορείς προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να
υποβάλουν τιςπροσφορές τους,να συμμετάσχουν στοδιάλογοή στη διαπραγμάτευση.
(β) Στις περιπτώσεις που ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού χρησιμοποιείται η περιοδική
ενδεικτική προκήρυξη, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 38, οι
αναθέτοντες φορείς προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους οικονομικούς φορείς που έχουν
εκδηλώσει τοενδιαφέρον τους,να επιβεβαιώσουν ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται.
(2)(α)Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στοεδάφιο (1)περιλαμβάνουν:
(i)

Παράρτημα ΧΙΙΙ.

Παραπομπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθενται απευθείας
ηλεκτρονικάμέσαταέγγραφατηςδιαδικασίαςσύναψηςσύμβασης, και

(ii) τιςπληροφορίεςπου ορίζονται στοΠαράρτημα ΧΙΙΙ.
(β) Σε περίπτωση που τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν καθίστανται
αντικείμενο ελεύθερης, άμεσης,πλήρους και δωρεάν πρόσβασης για τους λόγους που εκτίθενται
στις παράγράφους (γ)και(δ)τουεδαφίου (1)τουάρθρου69καιδεν διατίθενται ήδημε οποιοδήποτε
άλλο τρόπο,οιπροσκλήσεις συνοδευονταιαπό ταενλόγω έγγραφα.

Ενημέρωση
των αιτούντων
προεπιλογή,
των υποψηφίων
και των
προσφερόντων.

71.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατό,όλους τουςυποψηφίους
και τους προσφέροντεςγια τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, την ανάθεση σύμβασης ή την αποδοχή σ’ ένα δυναμικό σύστημα αγορών,
συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μην συνάψουν συμφωνία πλαίσιο, να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός, να αρχίσουν νέα
διαδικασίαή ναμην θέσουνσεεφαρμογήδυναμικό σύστημα αγορών.
(2) Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων υποψηφίων ή προσφερόντων, οιαναθέτοντες
φορείς γνωστοποιούν το συντομότεροδυνατόκαισε κάθε περίπτωση εντόςδεκαπέντε(15)ημερών
από την παραλαβήγραπτής αίτησης:
(α) Σε τυχόν απορριφθέντες υποψηφίους,
συμμετοχής τους

τους λόγους για την απόρριψη της αίτησης

με

1343
(β) σε τυχόν απορριφθέντες προσφέροντες, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς
τους,συμπεριλαμβανομένων, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (5)και(6)του
άρθρου 54,τουςλόγουςγιατην απόφασήτουςπερί μη ισοδυναμίας ή περί μη εκπλήρωσης
των απαιτήσεων απόδοσης ή λειτουργίαςαπό ταέργα,τιςπρομήθειεςή τις υπηρεσίες˙
(γ) σε προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα
σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και την επωνυμία του
αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών τηςσυμφωνίας - πλαίσιο˙
(δ) σε προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και την
πρόοδο των διαπραγματεύσεων καιτουδιαλόγουμετους προσφέροντες.
(3) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να μην γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες που
αναφέρονται στα εδάφια (1)και (2)σχετικά με την ανάθεσητων συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών
- πλαίσιο ή την αποδοχή σ’ ένα δυναμικό σύστημα αγορών, εφόσονη γνωστοποίηση των εν λόγω
πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογήτων νόμων, να είναι αντίθετη,καθ’ οιονδήποτε
άλλο τρόπο, προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψειτα νόμιμα εμπορικά συμφέρονταδημόσιων ή
ιδιωτικών οικονομικών φορέωνή τιςσυνθήκες θεμιτούανταγωνισμού μεταξύοικονομικών φορέων.
(4)Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονταισύστημα προεπιλογής, ενημερώνουν
τους αιτούντες ως προς την απόφαση που λαμβάνουν σχετικά με την προεπιλογή εντός έξι (6)
μηνών:
Νοείται ότι, εάν για την απόφαση σχετικά με την προεπιλογή, απαιτείται διάστημα άνω του
τετραμήνου από την κατάθεση της αίτησης προεπιλογής, ο αναθέτων φορέας γνωστοποιεί στον
αιτούντα, μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατάθεση αυτή, τους λόγους που δικαιολογούν την
παράταση της προθεσμίας και την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η
αίτησή του.
(5) Οι αιτούντες,η αίτηση προεπιλογής των οποίων απορρίπτεται, πρέπει να ενημερώνονται, το
συντομότερο δυνατόν, και εντός δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της
απορριπτικής απόφασης, ως προς την απορριπτική απόφαση και ως προς τους λόγους της
απόφασης αυτής. Οι λόγοιαυτοί πρέπει να βασίζονται στα κριτήριαπροεπιλογής, που ορίζονται στο
εδάφιο(3)τουάρθρου74.
(6) Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής μπορούν να
περατώνουν τη διαδικασία προεπιλογής ενός οικονομικού φορέα μόνο για λόγους που στηρίζονται
στακριτήριαπροεπιλογής, που αναφέρονται στο εδάφιο (3)τουάρθρου74. Η πρόθεση περάτωσης
της διαδικασίας προεπιλογής κοινοποιείται γραπτώς στον οικονομικό φορέα τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) ημέρες πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται για την περάτωση της διαδικασίας
προεπιλογής, μεμνεία τουλόγουή των λόγων που οδήγησαν σ’ αυτήν.
Κανόνες που
εφαρμόζονται
στις
επικοινωνίες.

72.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4), όλες οι επικοινωνίες,
καθώς και όλεςοι ανταλλαγές πληροφοριών δυνάμει τουΜέρους ΙΙ και τουΜέρους ΙΙΙ του παρόντος
Νόμου, ιδιαίτεραη ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνταιμε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας σύμφωνα
με τιςαπαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται γιατις
επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δημιουργούν
διακρίσεις, είναι γενικώς προσιτά και διαλειτουργικά με τις γενικά χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονομικών φορέων
στηδιαδικασίασύναψης της σύμβασης.
(2) Οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
επικοινωνίας κατάτηδιαδικασίαυποβολής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Ότανλόγω τουειδικούχαρακτήρα τηςσύμβασης, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας
θα απαιτούσε συγκεκριμένα εργαλεία,συσκευές ή μορφότυπους αρχείων που δεν διατίθενται
γενικάή δεν υποστηρίζονται από γενικάδιαθέσιμες εφαρμογές
(β) όταν οι εφαρμογές που υποστηρίζουν μορφότυπους αρχείων κατάλληλουςγιατην περιγραφή
των προσφορών χρησιμοποιούν μορφότυπους αρχείων που δεν μπορούν να υποστούν
επεξεργασία από οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή ή γενικά διαθέσιμη εφαρμογήή υπόκεινται σε
σύστημα αποκλειστικών αδειών εκμετάλλευσης και δεν μπορούν να διατεθούν για
μεταφόρτωσηή εξαποστάσεως χρήση από τον αναθέτοντα φορέα
(γ) ότανη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας θααπαιτούσε ειδικόγραφειακόεξοπλισμό, ο
οποίος δεν διατίθεται γενικάστουςαναθέτοντεςφορείς
(δ) όταν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης απαιτούν την υποβολή υλικών ή υπό
κλίμακα μοντέλων, ταοποία δεν είναιδυνατόν να διαβιβασθούν με ηλεκτρονικάμέσα:
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Νοείται ότι,στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, η
επικοινωνία γίνεται με το ταχυδρομείο ή με άλλο κατάλληλο μέσο ή με συνδυασμό
ταχυδρομικών ή άλλων κατάλληλωνμέσων καιηλεκτρονικών μέσων.
(3)(α) Οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
επικοινωνίας κατά τη διαδικασία υποβολής, στο μέτρο που απαιτείται η χρήση άλλων μέσων
επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών, είτε λόγω παραβίασης της ασφάλειας των εν λόγω
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, είτε γιατην προστασία τουιδιαιτέρως ευαίσθητουχαρακτήρα των
πληροφοριών που απαιτεί ένα τόσο υψηλό επίπεδο προστασίας, το οποίο δεν μπορεί να
εξασφαλισθεί κατάλληλα με τη χρήση ηλεκτρονικων μέσων και συσκευών που διατίθενται γενικά σε
οικονομικούς φορείς ή δύνανται να διατεθούνσε αυτούςμε εναλλακτικάμέσα πρόσβασης, κατά την
έννοιατουεδαφίου (7).
(β) Εναπόκειται στους αναθέτοντες φορείς που απαιτούν άλλα μέσα επικοινωνίας πλην των
ηλεκτρονικών γιατη διαδικασίαυποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο
άρθρο 97 τους σχετικούς λόγους. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, οι αναθέτοντες φορείς
αναφέρουν στη χωριστή έκθεσητους λόγουςγια τουςοποίους κρίνεταιαπαραίτητη η χρήση άλλων
μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ'εφαρμογήτων διατάξεωντουπαρόντος εδαφίου.
(4)Παράταπροβλεπόμενα στοεδάφιο(1),μπορεί να χρησιμοποιείται προφορικήεπικοινωνία σε
σχέση μεάλλεςεπικοινωνίες πλην των βασικών στοιχείων τηςδιαδικασίας σύναψης σύμβασης, υπό
τον όροότιτοπεριεχόμενο τηςπροφορικήςεπικοινωνίας τεκμηριώνεταιεπαρκώς.Γιατους σκοπούς
του παρόντος εδαφίου, τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης περιλαμβάνουν τα
έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τις αιτήσεις συμμετοχής, τις επιβεβαιώσεις
ενδιαφέροντος και τις προσφορές.Ειδικότερα,οι προφορικέςεπικοινωνίες με τους προσφέροντες,
οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιεχόμενο και την αξιολόγηση των
προσφορών τεκμηριώνονται επαρκώς και με τα ενδεδειγμέναμέσα, όπως με γραπτές ή ηχητικές
καταγραφέςή συνόψειςτων βασικών στοιχείων της επικοινωνίας.
(5) Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι αναθέτοντες φορείς
μεριμνούν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων και του απορρήτου των προσφορών
και των αιτήσεων συμμετοχής. Εξετάζουν το περιεχόμενο των προσφορών και των αιτήσεων
συμμετοχής μόνο μετάτηλήξητηςπροθεσμίαςυποβολήςτους.
(6)Όσον αφορά τιςδημόσιεςσυμβάσεις έργων και τουςδιαγωνισμούς μελετών,είναιδυνατόν να
απαιτείται η χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων
μοντελοποίησης κτηριοδομικών πληροφοριών ή παρόμοιων εργαλείων.Σε τέτοιες περιπτώσεις οι
αναθέτοντες φορείς παρέχουν εναλλακτικά μέσαπρόσβασης, σύμφωνα μετοεδάφιο (7)έωςότου τα
εργαλείααυτά να γίνουν γενικώς προσιτά κατάτην έννοιατουεδαφίου (1).
(7) Εάν είναι απαραίτητο,οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να απαιτούν τη χρήση εργαλείων και
συσκευών που δεν είναιγενικώς διαθέσιμα,υπό την προϋπόθεση ότιπροσφέρουν εναλλακτικάμέσα
πρόσβασης. Οι αναθέτοντες φορείς θεωρείται ότι προσφέρουν κατάλληλα εναλλακτικά μέσα
πρόσβασης σεοποιαδήποτε από τιςακόλουθες περιπτώσεις:

Παράρτημα IΧ.

(α) Όταν προσφέρουν απεριόριστη,άμεση,πλήρη και δωρεάν πρόσβαση με ηλεκτρονικάμέσα
στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης/
γνωστοποίησης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ ή από την ημερομηνία αποστολής της
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος· το κείμενο της προκήρυξης ή η πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος διευκρινίζειτη διαδικτυακήδιεύθυνσηστην οποία διατίθενται τα
εργαλείακαιοισυσκευές αυτές·
(β) όταν διασφαλίζουνότιοι προσφέροντεςπου δεν έχουν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλείακαι
συσκευές ή δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν εντός των σχετικών προθεσμιών,
εφόσον γιατην αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ίδιοςο προσφέρων, δύνανται να έχουν
πρόσβαση στη διαδικασία σύναψης σύμβασης χρησιμοποιώντας προσωρινά διακριτικά
πρόσβασης διαθέσιμαδωρεάν στοδιαδίκτυο· ή
(γ) ότανυποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλογιατην ηλεκτρονικήυποβολή προσφορών.

Παράρτημα V.

(8) Επιπρόσθετα από τις απαιτήσεις του ΠαραρτήματοςV, εφαρμόζονται οι ακόλουθοικανόνες
στα εργαλεία και τιςσυσκευές για την ηλεκτρονικήδιαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώςκαι
γιατην ηλεκτρονική παραλαβήαιτήσεων συμμετοχής:
(α)

Είναι προσιτές στους ενδιαφερομένους οι πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες
προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής,
συμπεριλαμβανομένης τηςκρυπτογράφησηςκαιτης χρονοσήμανσης·
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(β) οι αναθέτοντες φορείς, ενεργώντας εντός του γενικού πλαισίου που ισχύει στη Δημοκρατία,
προσδιορίζουν το επίπεδο ασφαλείαςπου απαιτείται για τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας
που θα χρησιμοποιηθούν στα διάφορα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας σύναψης
σύμβασης· το επίπεδο αυτό είναι ανάλογο προς τους κινδύνους. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων δύναταινα ενημερώνει τουςαναθέτοντεςφορείς μεσχετική εγκύκλιο
(γ)
188(Ι)του2004
34(Ι)του2009
86(Ι)του 2012.
Επίσημη
Εφημερίδα
ΕΕ: L 274,
20.10.2009,
σ. 36.
76(Ι)του 2010.

στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτοντες φορείς, ενεργώντας εντός του γενικού πλαισίου που
ισχύει στη Δημοκρατία, συμπεραίνουν ότιτοεπίπεδο των κινδύνων,αξιολογούμενο σύμφωνα
με την παράγραφο (β), είναι τέτοιο ώστε να απαιτούνται προηγμένες ηλεκτρονικές
υπογραφές,όπωςορίζονται στο άρθρο2 του περί τουΝομικού Πλαισίου γιατιςΗλεκτρονικές
Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2004,όπως εκάστοτετροποποιείται ή
αντικαθίσταται, οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τις προηγμένες υπογραφές
που
υποστηρίζονται από αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη
αν
αυτά τα πιστοποιητικά χορηγούνται από ένα πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην Απόφαση 2009/767/EΚ
της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2009,σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν
τη χρήση διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των «ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης»
όπως ορίζονται στον περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμο του 2010, ανεξάρτητα από το αν έχουν
δημιουργηθεί με ή χωρίς ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφών, με την επιφύλαξη της
συμμόρφωσης με τιςακόλουθες προϋποθέσεις:

(Ο Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να καθορίζουν τον απαιτούμενο μορφότυπο

προηγμένων υπογραφών, βάσει των μορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί με την
Απόφαση 2011/130/EΕ τηςΕπιτροπής της25ης Φεβρουαρίου2011, περί καθιέρωσης
ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν
υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του περί τηςΕλευθερίας
Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της ΕλεύθερηςΚυκλοφορίας των Υπηρεσιών
Νόμου του 2010, και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι σε θέση να
επεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω μορφότυπους· όταν χρησιμοποιείται
διαφορετικός μορφότυπος ηλεκτρονικής υπογραφής, η ηλεκτρονική υπογραφή ή ο
φορέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις
ισχύουσες δυνατότητες επικύρωσης, υπό την ευθύνη της Δημοκρατίας. Οι
δυνατότητες επικύρωσης επιτρέπουν στον αναθέτοντα φορέα να επικυρώνει, με
επιγραμμικά μέσα, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για μη φυσικούς ομιλητές, την
ηλεκτρονική υπογραφή που έχει παραληφθεί,ως προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή,
υποστηριζόμενη από αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο των υπηρεσιών
επικύρωσης στην Επιτροπή,

Eπίσημη
Εφημερίδα
EE: L 53,
26.2.2011,
σ. 66.

(ιι)

(δ)

σε περίπτωση προσφορών που υπογράφονται με την υποστήριξη αναγνωρισμένου
πιστοποιητικού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης, οι αναθέτοντες
φορείς δεν πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να
εμποδίσουν τηχρήσητων εν λόγω υπογραφών από τουςπροσφέροντες

για τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης και
υπογράφονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή άλλο φορέα έκδοσης,η αρμόδια αρχή ή
ο φορέας έκδοσης μπορεί να καθορίζει τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων
υπογραφών σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος (2) της
απόφασης 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011, περί καθιέρωσης
ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν
υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του περί της Ελευθερίας
Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και τηςΕλεύθερηςΚυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου
του 2010. Οι αναθέτοντεςφορείς λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να είναι σε
θέσηνα επεξεργαστούν τεχνικά τουςμορφότυπους αυτούς,συμπεριλαμβάνοντας στο σχετικό
έγγραφο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της υπογραφής. Ταέγγραφα
αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν στην ηλεκτρονική υπογραφή ή στον φορέα του ηλεκτρονικού
εγγράφου πληροφορίεςσχετικά με τιςυφιστάμενεςδυνατότητεςεπικύρωσης που επιτρέπουν
την επικύρωση της παραλαμβανόμενης ηλεκτρονικής υπογραφής με επιγραμμικά μέσα,
δωρεάν καικατάτρόπο κατανοητόγιατουςμη φυσικούςομιλητές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ5 –ΕΠΙΛΟΓΗΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Γενικέςαρχές.

73.-(1) Για τους σκοπούς της επιλογής των συμμετεχόντων στις διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων εφαρμόζονται οιακόλουθοικανόνες:
(α) Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν θεσπίσει κανόνες και κριτήρια αποκλεισμού των
προσφερόντων ή των υποψηφίων σύμφωνα με το εδάφιο (1)του άρθρου75 ή με το εδάφιο
(1)τουάρθρου77,αποκλείουν τουςοικονομικούς φορείς που προσδιορίζονται σύμφωνα με
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τους ενλόγω κανόνες καιπληρούν ταεν λόγω κριτήρια·
(β) επιλέγουν τους προσφέροντες και τους υποψηφίους σύμφωνα με τους αντικειμενικούς
κανόνες καιτακριτήριαπου θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 75 και 77·
(γ) στις κλειστέςδιαδικασίες, στις διαδικασίεςμε διαπραγμάτευση με προκήρυξη διαγωνισμού,
στους ανταγωνιστικούς διαλόγους και στις συμπράξεις καινοτομίας, περιορίζουν,
ενδεχομένως, τον αριθμό των επιλεγέντων υποψηφίων δυνάμει των παραγράφων (α) και
(β),σύμφωνα μετοεδάφιο (2)τουάρθρου75.
(2) Όταν η έναρξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται με γνωστοποίηση για την ύπαρξη
συστήματος προεπιλογής και ενόψει της επιλογής των συμμετεχόντων σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης γιατιςειδικές συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο τηςπροκήρυξης τουδιαγωνισμού, οι
αναθέτοντες φορείς:
(α) Επιλέγουν τουςοικονομικούς φορείςσύμφωνα μετοάρθρο 74·
(β) εφαρμόζουντις διατάξειςτου εδαφίου (1) που αφορούν τις κλειστέςή με διαπραγμάτευση
διαδικασίες, τους ανταγωνιστικούς διαλόγους ή τις συμπράξεις καινοτομίας στους εν λόγω
οικονομικούς φορείς.
(3) Οι αναθέτοντεςφορείς δεν δύνανται, όταν επιλέγουν τους συμμετέχοντες σε μια διαδικασία
κλειστή ή με διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε μια σύμπραξη καινοτομίας, όταν
λαμβάνουν την απόφασή τους για την προεπιλογή ή όταν αναπροσαρμόζουν τα κριτήρια και τους
κανόνες προεπιλογής:
(α) Να επιβάλλουν διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους σε ορισμένους
οικονομικούς φορείς,εφόσονδεν θατουςεπέβαλλαν σεάλλους·
(β) να απαιτούν δοκιμές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέματαως προς τα οποία υπάρχουν ήδη
αντικειμενικέςαποδείξεις.
(4) Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα
έγγραφα,οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να ζητούν από τουςενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές
πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά εντός εύλογης προθεσμίας υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά
αιτήματα υποβάλλονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
(5) Οι αναθέτοντεςφορείς ελέγχουν τη συμβατότητα των προσφορών που έχουν υποβάλει οι
επιλεγμένοιπροσφέροντεςπρος τουςκανόνες καιτιςαπαιτήσεις που ισχύουν γιατιςπροσφορέςκαι
αναθέτουν τη σύμβαση βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα79 και 81, λαμβάνοντας
υπόψητιςδιατάξεις τουάρθρου 58.
(6) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασίζουν να μην αναθέσουν σύμβαση στον
προσφέρονταο οποίος υποβάλλει την καλύτερηπροσφορά,όταν διαπιστώνουν ότιη προσφορά δεν
πληρεί τιςισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (3)τουάρθρου4.
(7)(α)Στις ανοικτέςδιαδικασίες,οιαναθέτοντεςφορείςδύνανται να αποφασίζουν να εξετάσουν τις
προσφορέςπριν από την επαλήθευσητηςκαταλληλότητας των προσφερόντων, εφόσοντηρούνταιοι
σχετικές διατάξεις των άρθρων 74 έως 81, συμπεριλαμβανομένου του κανόνα ότιη σύμβαση δεν θα
ανατεθεί σε προσφέρονταπου θαέπρεπε να έχειαποκλειστεί δυνάμει των διατάξεων τουάρθρου 77
ή που δεν πληρεί τακριτήριαεπιλογής που ορίζειο αναθέτων φορέας,σύμφωνα με τιςδιατάξεις του
εδαφίου(1)τουάρθρου75καιτουάρθρου77.
(β) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με Διάταγμά της να αποκλείει τη χρήση της
διαδικασίας της παραγράφου (α) ή να την περιορίζει σε ορισμένα είδη συμβάσεων ή σε ειδικές
περιπτώσεις.

ΠαράρτημαXIV.
Συστήματα
προεπιλογής.

(8) Σε περίπτωση τροποποίησης από την Επιτροπή του καταλόγου του Παραρτήματος XIV της
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με Διάταγμά της, δυνάμει τουάρθρου
108,τροποποιεί το Παράρτημα ΧIV του παρόντος Νόμου και ενημερώνει σχετικά τους αναθέτοντες
φορείς.
74.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να θεσπίζουν και να
διαχειρίζονταισύστημα προεπιλογής των οικονομικών φορέων.
(2) Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι θεσπίζουν ή διαχειρίζονται ένα σύστημα προεπιλογής
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εξασφαλίζουν τηδυνατότητατων οικονομικών φορέωννα υποβάλλουν, ανάπάσα στιγμή,αίτησηγια
προεπιλογή. Το σύστημα είναιδυνατόν να περιλαμβάνει διάφοραστάδια προεπιλογής.
(3)Οι αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν αντικειμενικούςκανόνες καικριτήριαγιατον αποκλεισμό και
την επιλογή οικονομικών φορέωνπου υποβάλουν αίτησηγιαπροεπιλογή, καθώς και αντικειμενικούς
κανόνες καικριτήριαγιατηλειτουργία τουσυστήματος προεπιλογής, που καλύπτουν θέματαόπως η
εγγραφή στο σύστημα, η περιοδική επικαιροποίηση των προεπιλογών,αν υπάρχουν,και η διάρκεια
του συστήματος:
Νοείται ότι, όταν τα εν λόγω κριτήρια και οι κανόνες περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές,
εφαρμόζονται ταάρθρα 54 έως56.Τα κριτήριακαιοι κανόνες είναιδυνατόν να αναπροσαρμόζονται,
εάν παρίσταταιανάγκη.
(4) Τα κριτήρια και οι κανόνες που αναφέρονταιστο εδάφιο (3) παρέχονται, κατ’αίτηση,στους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Η αναπροσαρμογή αυτών των κριτηρίων και κανόνων
ανακοινώνεται στουςενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς:
Νοείται ότι, εάν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστημα προεπιλογής ορισμένων τρίτων
φορέων ή οργανισμών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείςτιςεπωνυμίες των εν λόγω τρίτων φορέωνή οργανισμών.
(5) Οι αναθέτοντες φορείς τηρούν μητρώο των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων· το
μητρώο αυτό μπορεί να χωρίζεται σε κατηγορίεςανάλογαμε τα είδητων συμβάσεων για τις οποίες
ισχύει η προεπιλογή.
(6) Όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού γίνεταιμε γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος
προεπιλογής, οι συγκεκριμένες συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που καλύπτονται από
το σύστημα προεπιλογής, ανατίθενται με κλειστές διαδικασίες ή διαδικασίες με διαπραγμάτευση,
όπου όλοιοι προσφέροντες ή οι συμμετέχοντες επιλέγονται μεταξύτων υποψηφίων που έχουν ήδη
προεπιλεγεί βάσειενόςτέτοιουσυστήματος.
(7) Οποιαδήποτε τέλη χρεώνονται σε σχέση με τις αιτήσεις προεπιλογής ή με την
επικαιροποίηση ή τη διατήρηση ήδη χορηγηθείσας προεπιλογής σύμφωνα με το σύστημα
προεπιλογής, είναιανάλογες τουπαραγόμενου κόστους.
Κριτήρια
ποιοτικής
επιλογής.

75.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεσπίζουν αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια
αποκλεισμού καιεπιλογής των προσφερόντων ή των υποψηφίων· οιεν λόγω κανόνες και τακριτήρια
είναι στηδιάθεσητων ενδιαφερόμενωνοικονομικών φορέων.
(2) Εάν οι αναθέτοντες φορείς χρειάζεταινα εξασφαλίσουνμια κατάλληληισορροπία μεταξύ των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης καιτων πόρων που απαιτούνται για
την εκτέλεσή της, μπορούν, σε κλειστές διαδικασίες ή σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση, σε
ανταγωνιστικούς διαλόγουςή σε συμπράξεις καινοτομίας,να θεσπίσουν αντικειμενικούς κανόνες και
κριτήρια που αντανακλούν την ανάγκη αυτή και να επιτρέψουν στον αναθέτονταφορέα να μειώσει
τον αριθμότων υποψηφίων που θαπροσκληθούν να υποβάλουν προσφορέςή να συμμετάσχουν σε
διαπραγμάτευση:
Νοείται ότι,ο αριθμόςτων επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνειυπόψη την
ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού.

Στήριξη στις
ικανότητες
άλλων φορέων.

76.-(1)(α) Εάν οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των
οικονομικών φορέων που υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστημα προεπιλογής
περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα του
οικονομικού φορέα, ή με τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητές του, ο οικονομικός φορέας
μπορεί, οσάκις απαιτείται, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσηςτων δεσμών τουμετουςενλόγω φορείς:
Νοείται ότι,όσον αφοράτα κριτήρια αναφορικά με τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών
προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή των διευθυντικών στελεχών της
επιχείρησης ή της οικείας επαγγελματικής πείρας, οι οικονομικοί φορείς δύνανται να στηρίζονται
μόνο στις ικανότητες άλλων φορέων εφόσον οι τελευταίοι εκτελούν τα έργα ή παρέχουν τις
υπηρεσίες γιατιςοποίες απαιτούνται οιεν λόγω ικανότητες:
Νοείται περαιτέρω ότι, όταν ένας οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων,πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτονταφορέαότιθαδιαθέτει ταμέσααυτάκαθ'όλη
την περίοδο ισχύος του συστήματος προεπιλογής, ιδίως με την παρουσίαση δέσμευσης εκ μέρους
των εν λόγωφορέων.
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(β) Εφόσον, δυνάμει του άρθρου 77 του παρόντος Νόμου, οι αναθέτοντεςφορείς αναφέρονται
στα κριτήρια εξαίρεσης ή επιλογής που προβλέπονται από τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, οι αναθέτοντεςφορείς
επαληθεύουν σύμφωνα με το εδάφιο(5) του άρθρου 77 του παρόντος Νόμου εάν οι άλλοι φορείς
στην ικανότητα των οποίων ο οικονομικός φορέας προτίθεται να στηρίζεται πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής ή εάν υφίστανται λόγοι αποκλεισμού, στους οποίους αναφέρονταιοιαναθέτοντες
φορείς δυνάμει του άρθρου 57 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων και γιαΣυναφή ΘέματαΝόμου του2016.
(γ) Ο αναθέτων φορέας απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει φορέα στο
πρόσωπο του οποίου συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού, τους οποίους ανέφερε ο
αναθέτων φορέας. Ο αναθέτων φορέας δύναται να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να
αντικαταστήσει φορέαστο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν μη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού,
τουςοποίους ανέφερε ο αναθέτων φορέας.
(δ) Όταν οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφοράτα κριτήρια
που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,ο αναθέτων φορέας δύναται να
ζητήσει από τον οικονομικό φορέακαι τους φορείςαυτούς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεσητης σύμβασης.
(ε) Υπό τους ιδίους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (δ), μια ένωση
οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στο εδάφιο(3) του άρθρου 61, δύναται να στηρίζεται στις
ικανότητεςτων συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
(2)(α) Εάν οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των
υποψηφίων και των προσφερόντων σε ανοικτές διαδικασίες,σε κλειστέςδιαδικασίες,σε διαδικασίες
με διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικούς διαλόγους ή σε συμπράξεις καινοτομίας, περιλαμβάνουν
απαιτήσεις σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα του οικονομικού φορέα, ή με
τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητές του,ο οικονομικός φορέας μπορεί, οσάκις απαιτείται και
για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεταιστις δυνατότητεςάλλων φορέων,ασχέτως της νομικής
φύσηςτων δεσμών τουμε τουςεν λόγω φορείς:
Νοείται ότι,όσον αφορά τα κριτήρια αναφορικά με τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών
προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή των διευθυντικών στελεχών της
επιχείρησης ή της οικείας επαγγελματικής πείρας, οι οικονομικοί φορείς δύνανται να στηρίζονται
μόνο στις ικανότητες άλλων φορέων, εφόσον οι τελευταίοι εκτελούν τα έργα ή παρέχουν τις
υπηρεσίες γιατιςοποίες απαιτούνται οιεν λόγω ικανότητες:
Νοείται περαιτέρω ότι, όταν ένας οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει τα απαραίτητα μέσα,
ιδίως μετην παρουσίαση σχετικής δέσμευσης εκ μέρουςτων εν λόγω φορέων.
(β) Εφόσον, δυνάμει του άρθρου 77 του παρόντος Νόμου, οι αναθέτοντεςφορείς αναφέρονται
στους λόγους αποκλεισμού και/ή στα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται από τον περί της
Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του2016,
οι αναθέτοντεςφορείς επαληθεύουν σύμφωνα με το εδάφιο (5)του άρθρου77 του παρόντος Νόμου
κατά πόσο οι άλλοι φορείς, στην ικανότητα των οποίων ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
στηρίζεται,πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής ή κατά πόσο υφίστανταιλόγοιαποκλεισμού τους,
στους οποίους αναφέρονται οι αναθέτοντες φορείς δυνάμει του 57 του περί της Ρύθμισης των
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων καιγιαΣυναφή ΘέματαΝόμου του2016.
(γ) Ο αναθέτων φορέαςαπαιτεί από τον οικονομικό φορέανα αντικαταστήσει φορέαπου δεν
πληρεί σχετικό κριτήριο επιλογής ή στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι
αποκλεισμού, τουςοποίους ανέφερε ο αναθέτων φορέας.Ο αναθέτων φορέας δύναται να απαιτήσει
από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει φορέα στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν μη
υποχρεωτικοί λόγοιαποκλεισμού, τουςοποίους ανέφερε ο αναθέτων φορέας.
(δ) Όταν οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφοράτα κριτήρια
που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο αναθέτων φορέας μπορεί να
ζητήσει από τον οικονομικό φορέακαι τους φορείςαυτούς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεσητης σύμβασης.
(ε) Υπό τους ιδίους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (δ), μια ένωση
οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στο εδάφιο(3) του άρθρου 61, δύναται να στηρίζεται στις
ικανότητεςτων συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
(3) Στην περίπτωση συμβάσεων έργων, συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών τοποθέτησης και
εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης προμηθειών, οι αναθέτοντεςφορείς δύνανται να απαιτούν την
εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, σε
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περίπτωση που η προσφοράυποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων,όπως αναφέρεται στο
εδάφιο(3)τουάρθρου 61, από έναν από τουςσυμμετέχοντεςστην ένωσηαυτή.
Λόγοι
αποκλεισμού
και κριτήρια
επιλογής.
73(Ι)του2016.

77.-(1) Οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των
οικονομικών φορέωνπου υποβάλλουν αίτησηπροεπιλογής σ’ένασύστημα προεπιλογής, καθώςκαι
οιαντικειμενικοίκανόνες καιτακριτήριαγιατον αποκλεισμό καιτην επιλογή των υποψηφίων και των
προσφερόντων σε ανοικτέςδιαδικασίες,σε κλειστές διαδικασίες,σε διαδικασίεςμεδιαπραγμάτευση,
σε ανταγωνιστικούς διαλόγους ή σε συμπράξεις καινοτομίας, μπορούν να περιλαμβάνουν τους
λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 57 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται σεαυτόν.
(2) Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, τα εν λόγω κριτήρια και οι κανόνες
πρέπει να περιλαμβάνουν τουςλόγουςαποκλεισμού που απαριθμούνται στα εδάφια (1) και (2)του
άρθρου 57 του περί τηςΡύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή
ΘέματαΝόμουτου2016μετουςόρουςκαιτιςπροϋποθέσεις που προβλέπονται στοενλόγω άρθρο.
(3) Τα κριτήρια και οι κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου,
περιλαμβάνουν επιπλέον τους λόγουςαποκλεισμού που απαριθμούνται στο εδάφιο (4) τουάρθρου
57 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για ΣυναφήΘέματα
Νόμουτου2016μετουςόρουςκαιτιςπροϋποθέσεις που προβλέπονται στοενλόγω άρθρο.
(4) Τα κριτήριακαι οι κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) τουπαρόντος άρθρου, μπορούν
να περιλαμβάνουν τα κριτήριαεπιλογής που παρατίθενται στο άρθρο58 του περί τηςΡύθμισης των
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων καιγιαΣυναφήΘέματαΝόμουτου2016με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτόν, ιδιαίτερα όσον αφορά τα όρια για τιςαπαιτήσεις
που αφορούν τουςετήσιους κύκλους εργασιών,όπωςπροβλέπεται στην παράγραφο(β)τουεδαφίου
(3)τουενλόγω άρθρου.
(5) Για τους σκοπούς της εφαρμογήςτων διατάξεων των εδαφίων (1) έως (4) του παρόντος
άρθρου, εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως 61 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων καιγιαΣυναφήΘέματαΝόμουτου 2016.

Πρότυπα
διασφάλισης
ποιότηταςκαι
περιβαλλοντικής
διαχείρισης.

Επίσημη
Εφημερίδα
Ε.Ε: L 342,
22.12.2009,
σ. 1.

78.-(1) Στις περιπτώσεις που οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών
εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης
ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν πιστοποιηθεί από
διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από
οργανισμούς εδρεύοντες σεάλλακράτημέλη.Επιπρόσθετα, κάνουν δεκτά άλλααποδεικτικάστοιχεία
για ισοδύναμα μέτραδιασφάλισης ποιότητας,εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε
τη δυνατότητανα αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντόςτων σχετικών προθεσμιών γιαλόγους
γιατουςοποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος,υπό την προϋπόθεση ότι ταπροτεινόμενα μέτραδιασφάλισης
ποιότητας πληρούν τααπαιτούμεναπρότυπαδιασφάλισηςποιότητας.
(2)(α) Στις περιπτώσεις που οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών
εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντικήδιαχείριση,
παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισηςκαιελέγχου(EMAS) τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης ή
σε άλλασυστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο45
τουΚανονισμού (ΕΚ) αριθ.1221/2009τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της25ης
Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑΣ) και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ ή σε άλλα πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν
εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντεςσε άλλακράτημέλη.
(β)Ότανο οικονομικός φορέας τεκμηριωμέναδενέχειπρόσβαση σταεν λόγω πιστοποιητικά ή δεν
έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους
δεν ευθύνεται ο ίδιος, ο αναθέτων φορέας αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του
εφαρμοστέουσυστήματοςή προτύπουπεριβαλλοντικήςδιαχείρισης.
(3) Εφόσον ζητηθεί,η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θέτει στη διάθεση άλλων κρατών
μελών, σύμφωνα με τοάρθρο99,κάθε πληροφορίασχετικά με τα έγγραφα που προσκομίζονται ως
στοιχεία αποδεικτικά της συμμόρφωσης με ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται
στα εδάφια(1)και (2).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ6–ΑΝΑΘΕΣΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήρια
ανάθεσης των
συμβάσεων.

79.-(1) Με την επιφύλαξη τυχόν νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά με
την τιμή ορισμένων προμηθειών ή την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς
βασίζουν την ανάθεση των συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσααπό οικονομική άποψη προσφορά.
(2) H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τη γνώμη του
αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζεται βάσει της τιμής, ή του κόστους, με χρήση προσέγγισης
αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος,όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής σύμφωνα
με το άρθρο80 και μπορεί να περιλαμβάνει τη βέλτιστησχέση τιμής - ποιότητας,η οποίαεκτιμάται
βάσει κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών ή/και
κοινωνικών πτυχών που συνδέονται με τοαντικείμενοτηςσυγκεκριμένης σύμβασης, κατάτην έννοια
τουεδαφίου (4).Στα κριτήριααυτάμπορούν να περιλαμβάνονται ιδίως:
(α)

Η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά,
περιβαλλοντικά καικαινοτόμαχαρακτηριστικά,η εμπορία καιοισχετικοί όροιτης

(β)

η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση
της σύμβασης, σε περίπτωση που η ποιότητα του απασχολούμενου προσωπικού μπορεί
να έχεισημαντική επίδραση στοεπίπεδο εκτέλεσης τηςσύμβασης

(γ)

η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη, οι όροι παράδοσης, όπως
ημερομηνία παράδοσης, η διαδικασία και η περίοδος παράδοσης ή εκτέλεσης,
δεσμεύσειςόσο αφοράταεξαρτήματακαιη ασφάλειατουεφοδιασμού:
Νοείται ότι, το στοιχείο του κόστους, δύναται να λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής ή
κόστους,βάσει του οποίου οι οικονομικοί φορείς θαανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο
βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να χρησιμοποιούν την τιμή ή το κόστος ως μοναδικό
κριτήριο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, εκτός αν συντρέχουν βάσιμοι λόγοιτους
οποίους λαμβάνει υπόψη ο αναθέτων φορέας για την κατάρτιση των εγγράφων της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης.
(4) Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης εφόσον
συνδέονται με τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της
σύμβασης σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή τηςκαισε οποιοδήποτε από ταστάδιατουκύκλου ζωής
της,περιλαμβανομένων καιτων παραγόντων που εμπλέκονται:
(α) Στη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης ή εμπορίας των εν λόγω έργων,
προμηθειών ή υπηρεσιών ή
(β) στη συγκεκριμένη διαδικασίαάλλουσταδίουτουκύκλου ζωής της,
έστω καιαν οιεν λόγω παράγοντες δεν αποτελούν μέροςτηςυλικής υπόστασής της.
(5) Τα κριτήρια ανάθεσης δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης
ελευθερίαςεπιλογής στον αναθέτοντα φορέα.
(6) Τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού
ανταγωνισμού και να συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική
επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να
αξιολογείται ο βαθμόςσυμμόρφωσής τουςπρος τακριτήριαανάθεσης.Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι
αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων
τιςοποίες παρέχουν οι προσφέροντες.
(7) Ο αναθέτων φορέας διευκρινίζει στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τη σχετική
στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της
πλέον συμφέρουσαςαπό οικονομική άποψη προσφοράς, εκτόςεάν αυτόκαθορίζεται μόνο βάσειτης
τιμής:
Νοείται ότι,η στάθμισηαυτήμπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη περιθωρίου διακύμανσης με
τοκατάλληλο μέγιστο εύρος:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η στάθμιση για αντικειμενικούς
λόγους,ο αναθέτων φορέαςεπισημαίνει τακριτήριαμεφθίνουσα σειράσπουδαιότητας.
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Κοστολόγηση
κύκλου ζωής.

80.-(1) Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει,στο βαθμό που εφαρμόζεται, ένα μέρος ή το
σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, μιας
υπηρεσίας ή ενός έργου:
(α) Κόστος που βαρύνειτον αναθέτονταφορέα ή άλλουςχρήστες, όπως:
(i)

Το κόστοςπου σχετίζεταιμετην απόκτηση,

(ii) τοκόστοςχρήσης, όπωςγιατην κατανάλωση ενέργειαςκαιάλλων πόρων,
(iii) τοκόστος συντήρησης,
(iv) το κόστος που αφορά το τέλος του κύκλου ζωής, όπως το κόστος της συλλογής και
της ανακύκλωσης·
(β) τοκόστος που οφείλεται σεπεριβαλλοντικές εξωτερικές παρενέργειεςπου συνδέονται μετο
προϊόν, την υπηρεσία ή τα έργα στη διάρκεια του κύκλου ζωής, εφόσον η χρηματική αξία
του μπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί. Στο κόστος αυτό μπορεί να
περιλαμβάνεται το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών
ρύπων, καθώςκαιτοκόστοςγιατον μετριασμότηςκλιματικής αλλαγής.
(2)(α) Όταν ένας αναθέτων φορέας αξιολογεί το κόστος χρησιμοποιώντας προσέγγιση
κοστολόγησης του κύκλου ζωής, αναφέρει στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τα
δεδομένα που πρέπει να υποβάλουν οιπροσφέροντεςκαιτη μέθοδοπου θαχρησιμοποιήσει για την
κοστολόγησητουκύκλου ζωής,βάσειτων εν λόγω δεδομένων.
(β) Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του κόστους που οφείλεται σε
περιβαλλοντικές εξωτερικές παρενέργειες οφείλει να πληρεί το σύνολο των ακόλουθων
προϋποθέσεων:
(i)

Να βασίζεται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν με αντικειμενικό τρόπο και δεν
εισάγουν διακρίσεις. Συγκεκριμένα, όταν η μέθοδος δεν έχει εκπονηθεί για
επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, δεν πρέπει να οδηγεί σε αδικαιολόγηταευνοϊκή ή
δυσμενή μεταχείρισηορισμένων οικονομικών φορέων,

(ii) να είναιπροσιτή σεόλαταενδιαφερόμεναμέρη,
(iii) τα απαιτούμενα δεδομένα να μπορούν να παρασχεθούν με εύλογες προσπάθειες από
οικονομικούς φορείς που επιδεικνύουν τη μέση δυνατή επιμέλεια,περιλαμβανομένων των
φορέων τρίτων χωρών που είναιμέρητηςΣΔΣ ή άλλων διεθνών συμφωνιών από τιςοποίες
δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
(3)(α) Στις περιπτώσεις όπου με νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταστεί
υποχρεωτική μια κοινή μέθοδος υπολογισμού του κόστους του κύκλου ζωής, η εν λόγω κοινή
μέθοδοςεφαρμόζεται γιατην αξιολόγησητουκόστους τουκύκλου ζωής.
ΠαράρτημαXV.

(β) Κατάλογος των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης που αναφέρονταιστην παράγραφο (α)
περιλαμβάνεται στοΠαράρτημα XV.
(γ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή επικαιροποιήσει τον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα XV της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με Διάταγμά της
δυνάμει του άρθρου 108 τροποποιεί αναλόγως το Παράρτημα XV του παρόντος Νόμου και
ενημερώνει σχετικά τουςαναθέτοντες φορείς.

Ασυνήθιστα
χαμηλές
προσφορές.

81.-(1)Ότανοιπροσφορέςφαίνονταιασυνήθιστα χαμηλές σεσχέση μεταέργα,τιςπρομήθειες ή
τις υπηρεσίες,οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν από τουςοικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή
ή τοκόστοςπου προτείνουν στην προσφορά.
(2) Οι εξηγήσειςπου αναφέρονταιστο εδάφιο (1)μπορούν να αφορούνιδίως:
(α) Tα οικονομικά χαρακτηριστικά τηςμεθόδουκατασκευής, τηςδιαδικασίαςπαρασκευής ή των
παρεχόμενων υπηρεσιών·
(β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών ή για την εκτέλεση του
έργου
(γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον
προσφέροντα·
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(δ) τησυμμόρφωση προς τιςυποχρεώσεις τουεδαφίου (3)τουάρθρου4
(ε) τησυμμόρφωση προς τιςυποχρεώσεις τουάρθρου85
(στ) τοενδεχόμενο χορήγησης κρατικήςενίσχυσης στον προσφέροντα.
(3)(α) Ο αναθέτων φορέας αξιολογεί
προσφέροντα.

τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον

(β) Ο αναθέτων φορέας δύναται να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία
δεν εξηγούν κατάτρόπο ικανοποιητικό τοχαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται,
λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο(2).
(γ) Ο αναθέτων φορέας απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι
ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις του εδαφίου(3) του
άρθρου4.
(4) Εάν ο αναθέτων φορέας διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω
χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται
αποκλειστικά γι’αυτό το λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσοναυτός
δεν είναισεθέσηνα αποδείξει,εντόςεύλογηςπροθεσμίας την οποία ορίζειo αναθέτων φορέας,ότι η
εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του Άρθρου 107 της
ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση όπου ο αναθέτων φορέας απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές,
ενημερώνει σχετικώς την Αρμόδια ΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων, η οποία ενημερώνειτην Επιτροπή.
Προσφορές
που περιέχουν
προϊόντα
καταγωγής
τρίτων χωρών.

82.-(1) Το παρόν άρθρο ισχύει για τις προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων
χωρών με τις οποίες η Ένωση δεν έχει συνάψει,σε πολυμερή ή διμερή πλαίσια, συμφωνία που να
εξασφαλίζει αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των ενωσιακών επιχειρήσεων στις αγορέςτων εν
λόγω τρίτων χωρών:
Νοείται ότι, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξητων υποχρεώσεων της Ένωσης και
των κρατών μελών τηςέναντιτρίτων χωρών,κατάταοριζόμεναστο εδάφιο(4).

Επίσημη
Εφημερίδατης
Ε.Ε. L269της
10.10.2013
σελ. 1 .

(2)(α) Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών δύναται να
απορρίπτεται όταν το μέρος των προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως καθορίζεταιαπό τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης
Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, υπερβαίνει το πενήντα τοις
εκατόν (50%)τηςσυνολικής αξίας των προϊόντων που συνιστούν την ενλόγω προσφορά.
(β)Γιατουςσκοπούς τουπαρόντος άρθρου,ταλογισμικά που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό
των δικτύων τηλεπικοινωνιών θεωρούνταιως προϊόντα.
(3)(α) Μετην επιφύλαξητων διατάξεων της παραγράφου(β) του παρόντος εδαφίου,μεταξύ δύο
ή περισσότερων προσφορών που είναι ισοδύναμες σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που
καθορίζονται στο άρθρο79,προτιμάται η προσφορά που δεν μπορεί να απορριφθείκατ' εφαρμογήν
τουεδαφίου(2)τουπαρόντος άρθρου:
Νοείται ότι, το ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται ισοδύναμο, για τους σκοπούς
του
παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφοράτων τιμών δεν υπερβαίνει ποσοστό που ανέρχεται στο τρία
τοιςεκατόν (3%).
(β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου (α), δεν προτιμάται προσφορά έναντι
άλλης, όταν η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει εξοπλισμό με
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από εκείνα του ήδη υφισταμένου εξοπλισμού, πράγμα που θα
οδηγούσε σε ασυμβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατάτη χρήση ή τη συντήρηση ή σε δυσανάλογες
δαπάνες.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκειμένου να καθορισθείη αναλογία προϊόντων,
καταγωγής τρίτων χωρών, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2), δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες
χώρες στις οποίες έχει επεκταθείτο ευεργέτηματης Οδηγίας 2014/25/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μεαπόφασητουΣυμβουλίου τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα μετοεδάφιο(1).
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Σχέσεις με
τρίτες χώρες
στον τομέα των
συμβάσεων
έργων,
προμηθειών και
υπηρεσιών.

83.Η Αρμόδια ΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει την Επιτροπή:

(α)

Παράρτημα XIV.

Για τιςτυχόν γενικού χαρακτήρα δυσχέρειες που συναντούν και αναφέρουνοι επιχειρήσεις
της Δημοκρατίας, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, στην προσπάθειά τους να
εξασφαλίσουν την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες

(β) γιατιςτυχόν δυσχέρειες που συναντούν και αναφέρουνοιεπιχειρήσεις της Δημοκρατίας,εκ
του νόμου ή εκ των πραγμάτων, και οι οποίες οφείλονταιστη μη τήρηση των διεθνών
διατάξεων εργατικούδικαίου που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV στην προσπάθειά τους
να εξασφαλίσουντην ανάθεσησυμβάσεων σε τρίτες χώρες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ7 –ΕΚΤΕΛΕΣΗΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όροι εκτέλεσης
της σύμβασης.

84. Οι αναθέτοντεςφορείς δύνανται να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της
σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότισυνδέονται με τοαντικείμενο τηςσύμβασης κατάτην έννοια του
εδαφίου (4) του άρθρου 79 και επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφατης
διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές,
περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την
απασχόληση.

Υπεργολαβία.

85.-(1) Η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του εδαφίου (3) του άρθρου 4 από
υπεργολάβους εξασφαλίζεται,μέσω ενδεδειγμένης δράσης, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της
Δημοκρατίας,οιοποίες ενεργούνεντόςτων ορίων τηςευθύνηςκαιτηςαρμοδιότητάς τους.
(2) Στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, o αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί
από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να
αναθέσει,υπό μορφήυπεργολαβίας,σετρίτους,καθώςκαιτουςυπεργολάβους που προτείνει.
(3)Κατόπιν αιτήσεωςτουυπεργολάβου καιόταν τοεπιτρέπει η φύσητηςσύμβασης, ο αναθέτων
φορέας δύναται να μεταφέρει τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον υπεργολάβο για τις
υπηρεσίες, τις προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον οικονομικό φορέα στον οποίο ανατέθηκε η
σύμβαση. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν κατάλληλουςμηχανισμούς που επιτρέπουν
στον οικονομικό φορέα, στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, να εγείρει αντιρρήσεις ως προς
αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής ορίζονται στα
έγγραφατηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης.
(4)Τα εδάφια (1)έως(3)δεν αίρουν την ευθύνη
δημόσια σύμβαση.

του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η

(5)(α) Στις περιπτώσεις των συμβάσεων έργων και όσον αφορά υπηρεσίες που πρόκειται να
παρασχεθούν σε εγκαταστάσεις, υπό την άμεση εποπτεία του αναθέτοντος φορέα, μετά την
ανάθεση της σύμβασης και το αργότεροκατά την έναρξη της εκτέλεσήςτης,ο οικονομικός φορέας
στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση αναφέρει στον αναθέτοντα φορέα το όνομα, τα στοιχεία
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, κοινοποιεί στον
αναθέτοντα φορέα οποιαδήποτε αλλαγήτων πληροφοριών αυτών, κατάτη διάρκειατης σύμβασης,
καθώς και τις υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τυχόν νέους υπεργολάβους, τους οποίους
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα ενλόγω έργακαι υπηρεσίες.
(β) Όταν απαιτείται για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου(6), οι απαιτούμενες
πληροφορίες συνοδεύονται από τιςυπεύθυνες δηλώσεις των υπεργολάβων, σύμφωνα με το εδάφιο
(5) του άρθρου 77.Τα εφαρμοστικάμέτρα βάσει του εδαφίου (7), μπορούν να προβλέπουν ότιοι
υπεργολάβοι, οι οποίοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα
πιστοποιητικά καιλοιπά δικαιολογητικάαντί τηςυπεύθυνης δήλωσης.
(γ)Η παράγραφος(α)δεν ισχύει γιατους προμηθευτές.
(δ)Οι αναθέτοντες φορείςδύνανται να επεκτείνουν τιςυποχρεώσεις τηςπαραγράφου(α),ιδίως:
(i) Στις συμβάσεις προμηθειών, στις συμβάσεις υπηρεσιών, πλην όσων αφορούν υπηρεσίες
που πρόκειται να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις υπό την άμεση εποπτεία του
αναθέτοντος φορέα ή στους προμηθευτές που συμμετέχουν σε συμβάσεις έργων ή
υπηρεσιών,
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(ii) στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του οικονομικού φορέα στον οποίοανατέθηκε
σύμβαση καιούτω καθ'εξήςστην αλυσίδα υπεργολαβίας.
(6) Προκειμένου να μην αθετούνται
κατάλληλαμέτρα, όπως:
(α)

η

οι υποχρεώσεις του εδαφίου (3) του άρθρου4,λαμβάνονται

Όταν η σύμβαση προβλέπει μηχανισμό από κοινού ευθύνηςμεταξύτων υπεργολάβων και
τουοικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκεη σύμβαση,οισχετικοί κανόνες εφαρμοζονται
σύμφωνα μετουςόρουςτουεδαφίου(3)τουάρθρου4

(β) oι αναθέτουσες αρχές δύνανται, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 77,
να
επαληθεύσουν αν συντρέχουν λόγοιαποκλεισμού υπεργολάβων, σύμφωνα με τοάρθρο 57
του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή
Θέματα Νόμου του 2016. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα στον
οποίο ανατέθηκε η σύμβαση να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του. Η
αναθέτουσα αρχή δύναται να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσειέναν
υπεργολάβο, όταν από την επαλήθευσηπροκύπτει ότισυντρέχουν μη υποχρεωτικοί λόγοι
αποκλεισμούτου.
(7) Για την καλύτερη εφαρμογήτων διατάξεων των εδαφίων (3), (5) και (6), η Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων δύναται να ρυθμίζειπεραιτέρω με Διάταγμα τα εν λόγω μέτρα, να περιορίζει
την εφαρμογή τους ιδίως, όσον αφορά ορισμένα είδη συμβάσεων, ορισμένες κατηγορίες
αναθετόντων φορέωνή οικονομικών φορέωνή ορισμένα ποσά.
Τροποποίηση
συμβάσεων
κατά τη
διάρκειά τους.

86.-(1) Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες - πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα
διαδικασίασύναψης σύμβασης, σύμφωνα μετον παρόντα Νόμο,σεοποιαδήποτε από τιςακόλουθες
περιπτώσεις:
(α)

Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται
στα
έγγραφα της αρχικής σύμβασης με τη μορφή σαφών, ακριβών και ρητών ρητρών
αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, ρητρών αναθεώρησης τιμών ή
προαιρέσεων. Οι εν λόγω ρήτρες ορίζουν το πεδίο και τη φύση των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν:
Νοείται ότι,οι ως άνω τροποποιήσεις ή προαιρέσεις απαγορεύεταινα μεταβάλουν τη
συνολική φύση τηςσύμβασης ή τηςσυμφωνίας -πλαίσιo

(β)

για συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες από τον ανάδοχο στον οποίο αρχικά
ανατέθηκε η σύμβαση, ανεξαρτήτως της αξίας τους,τα οποία έχουν καταστείαπαραίτητα
και δενπεριλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγήαναδόχου:
(i)

Δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, ιδίως, για απαιτήσεις
εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενοεξοπλισμό, το λογισμικό,
τις υπηρεσίεςή τιςεγκαταστάσειςπου αποκτήθηκαν μετην αρχική σύμβαση,και

(ii) θα συνεπαγόταν σημαντική αναστάτωση ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για τον
αναθέτοντα φορέα·
(γ) ότανπληρούνται οιακόλουθεςσωρευτικέςπροϋποθέσεις:
(i)

Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθούν από έναεπιμελή αναθέτοντα φορέα,

(ii) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τησυνολική φύσητης σύμβασης·
(δ) όταν νέος ανάδοχος αντικαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση
από τον αναθέτοντα φορέα, συνεπεία:
(i) Ρητήςρήτραςαναθεώρησηςή προαίρεσης,σύμφωνα μετην παράγραφο (α), ή
(ii) μερικήςή ολικήςδιαδοχής τουαναδόχου στον οποίο αρχικά ανατέθηκε η σύμβαση,
κατόπιν
εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων
της ανάληψης
δραστηριοτήτων, της συγχώνευσης, της εξαγοράς και της αφερεγγυότητας, από
άλλο οικονομικό φορέα ο οποίος πληρεί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που
καθορίστηκαν αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις
τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή της εφαρμογής του
παρόντος Νόμου, ή
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(iii) όταν ο ίδιος ο αναθέτων φορέας αναλαμβάνειτις υποχρεώσεις του αναδόχου στον
οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση έναντιτων υπεργολάβων του, σύμφωνα μετο
άρθρο85
(ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτωςτης χρηματικής αξίαςτους,δεν είναι ουσιώδειςκατά
την έννοιατουεδαφίου (4):

ΠαράρτημαΧVΙ.

Νοείται ότι,οι αναθέτοντες φορείς που τροποποιούν σύμβαση στις περιπτώσεις των
παραγράφων (β) και (γ)δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω γνωστοποίηση περιέχει τις πληροφορίες που
προβλέπονται στοΠαράρτημαΧVΙ καιδημοσιεύονται σύμφωναμετοάρθρο67.
(2)Χωρίς να απαιτείται επαλήθευσηαν τηρούνται οιπροϋποθέσεις των παραγράφων(α)έως(δ)
του εδαφίου (4), οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,όταν η αξίατηςτροποποίησης είναι κατώτερηκαι των
δύο ακόλουθων τιμών:
(α) Των κατώτατωνορίων τουάρθρου10 και
(β) του δέκα τοις εκατόν (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης όσον αφορά τις συμβάσεις
υπηρεσιών και προμηθειών και του δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) της αξίας της αρχικής
σύμβασης όσον αφοράτιςσυμβάσειςέργων:
Νοείται ότι, η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύσητης σύμβασης
ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Όταν επέρχονται διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία τους
υπολογίζεται βάσειτηςκαθαρήςαθροιστικήςαξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
(3) Γιατον υπολογισμό τηςτιμήςπου προβλέπεταιστο εδάφιο (2),η προσαρμοσμένη τιμήείναι
η τιμήαναφοράςότανη σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών.
(4) Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας -πλαίσιο κατάτηδιάρκειά τηςθεωρείται ουσιώδης
κατά την έννοια της παραγράφου(ε)του εδαφίου (1),όταν καθιστάτη σύμβαση ή τη συμφωνία πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς το χαρακτήρα, από εκείνηη οποία συνήφθηαρχικώς. Εν
πάση περιπτώσει, με την επιφύλαξητων εδαφίων(1) και (2),η τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης
όταν πληρούταιμιααπό τιςακόλουθεςπροϋποθέσεις:
(α) Η τροποποίηση εισάγει όρουςοι οποίοι, εάν αποτελούσαν μέροςτης αρχικήςδιαδικασίας
σύναψης σύμβασης, θα είχαν οδηγήσει στη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από
αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που
επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν επιπλέον συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης˙
(β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομικήισορροπίατηςσύμβασης ή τηςσυμφωνίας - πλαίσιο
υπέρ τουαναδόχου,κατάτρόπο που δενπροβλεπόταν στην αρχικήσύμβαση ή συμφωνία πλαίσιο˙
(γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά
πλαίσιο

το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας

(δ) όταννέος ανάδοχοςαντικαθιστά τονανάδοχοστον οποίο είχεανατεθεί αρχικώς η σύμβαση
σεπεριπτώσεις διαφορετικές από τιςπροβλεπόμενες στην παράγραφο(δ)τουεδαφίου (1).
(5) Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο για
τροποποιήσεις των διατάξεων σύμβασης έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή συμφωνίας - πλαίσιο
κατάτηδιάρκειά τους,διαφορετικέςαπό τις προβλεπόμενες σταεδάφια(1)και (2).
Τερματισμός
συμβάσεων.
Κεφ. 149.
22(Ι)του 1995
99(Ι)του 2013.

87. Οι αναθέτοντες φορείς έχουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθεςπεριστάσεις και
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει o περί Συμβάσεων Νόμος, να προβλέπουν στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης τη δυνατότητατερματισμούμιας σύμβασης έργων, προμηθειών ή
υπηρεσιών, κατάτηδιάρκειατηςεκτέλεσήςτης,εφόσον αποδειχθεί ότι:
(α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση χωρίς νέαδιαδικασίασύναψης σύβασης, η
οποία απαιτήθηκε δυνάμειτουάρθρου 86˙
(β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου57 του περί της Ρύθμισης των
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για ΣυναφήΘέματαΝόμου του2016 και,
ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασίασύναψης της σύμβασης,
σύμφωναμεταεδάφια(1)έως(3)τουάρθρου 77˙
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(γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων από τις Συνθήκες και τον παρόντα Νόμο, σύμφωνα με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του Άρθρου 258
τηςΣΛΕΕ.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ –ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ1 –ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
88. Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στο
Ανάθεση
Παράρτημα XVΙΙ, ανατίθενται σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, εφόσον η αξία των συμβάσεων
συμβάσεων για
ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του
κοινωνικές και
άρθρου10.
άλλεςειδικές
υπηρεσίες.
Παράρτημα XVΙΙ.
Δημοσίευση
προκηρύξεων
και γνωστο
ποιήσεων.

89.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς που προτίθενται να αναθέσουν δημόσια σύμβαση για τις
υπηρεσίες που αναφέρονταιστο άρθρο 88 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με οποιοδήποτε
από τουςακόλουθους τρόπους:
(α) Μέσω προκήρυξης σύμβασης, ή
(β) μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, η οποία παραμένει δημοσιευμένη σε διαρκή
βάση. Η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη αναφέρειρητώς τα είδη των υπηρεσιών που θα
αποτελέσουν τοαντικείμενο των προς ανάθεσησυμβάσεων, τογεγονόςότιοισυμβάσεις θα
ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δημοσίευση και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς
φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς τοενδιαφέροντους, ή
(γ) μέσω γνωστοποίησης για την
δημοσιευμένη σε διαρκή βάση:

ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, η οποία παραμένει

Νοείται ότι,το παρόν εδάφιοδεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που θα μπορούσε να είχε
χρησιμοποιηθεί διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44,
χωρίςπροηγούμενη δημοσίευση γιατην ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών.
(2) Οι αναθέτοντες φορείς που ανέθεσαν σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο
άρθρο 88 γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με γνωστοποίηση
συναφθείσας σύμβασης:
Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε
τριμηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις συγκεντρωμένες γνωστοποιήσεις το
αργότεροεντόςτριάντα(30)ημερών μετάτηλήξηεκάστου τριμήνου.
(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονταιστα εδάφια(1) και (2) του παρόντος
Παράρτημα XVIII, άρθρου περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονταιστο Παράρτημα ΧVIIΙ Μέρη A, Β, Γ ή Δ,
ΜέροςΑ,
ανάλογαμε την περίπτωση.
Μέρος Β,
Μέρος Γ,
Μέρος Δ.
(4) Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δημοσιεύονται
σύμφωνα με τοάρθρο67.
Αρχές της
ανάθεσηςτων
συμβάσεων.

90.-(1) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αναθέτοντεςφορείςτηρούν τις αρχές τηςδιαφάνειας
και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, η ανάθεση συμβάσεων δυνάμει του παρόντος
Κεφαλαίουγίνεταιμε βάση την ακόλουθηδιαδικασία:
(α) Ο αναθέτων φορέας καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
στα οποία αναφέρονται τουλάχιστον οι παράμετροι που αναφέρονται στο εδάφιο (2)·
εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν του εδαφίου (5) του άρθρου 57 του περί της Ρύθμισης των
Διαδικασιών Σύναψης ΔημοσίωνΣυμβάσεων και γιαΣυναφή ΘέματαΝόμου του 2016˙
(β) τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δυνατόν να περιλαμβάνουν, ιδίως, τις
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές,τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και οποιαδήποτε
στοιχεία ή άλλεςσχετικές πληροφορίεςκρίνει σκόπιμες ο αναθέτωνφορέας˙
(γ) αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι
προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στα
εν λόγω έγγραφα.
(2)Οι αναθέτοντες φορείςδύνανται να λαμβάνουν υπόψητην ανάγκη διασφάλισηςτης ποιότητας,
της συνέχειας, της δυνατότητας πρόσβασης, του οικονομικά προσιτού χαρακτήρα, της
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διαθεσιμότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικέςανάγκες των διαφόρων κατηγοριών
χρηστών,συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων και των ευάλωτων ομάδων, τη συμμετοχή και
την ενδυνάμωση των χρηστών καιτην καινοτομία.
(3)(α) Η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεταιβάσει του κριτηρίου ανάθεσηςτης προσφοράς
που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής/ποιότητας σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 79,
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων ποιότητας καιβιωσιμότητας γιατιςκοινωνικές υπηρεσίες,εκτός
αν συντρέχουν αιτιολογημένοι λόγοιγια χρήση τουκριτηρίουανάθεσηςτηςτιμής ή τουκόστους, τους
οποίους λαμβάνει υπόψη ο αναθέτων φορέας για την κατάρτιση των εγγράφων της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης.
(β) H Αρμόδια ΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων δύναται με εγκύκλιονα καθορίζει τους εφαρμοστέους
διαδικαστικούς κανόνες γιατοπαρόν άρθρο,λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτωντων σχετικών
υπηρεσιών.
Συμβάσεις
υπηρεσιών
ανατιθέμενες
κατ’αποκλει
στικότητα.

91.-(1) Με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι αναθέτοντες φορείς που είναι
αναθέτουσες αρχές δύνανται να παραχωρούν σε συγκεκριμένους οργανισμούς το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαδικασίεςσύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, δυνάμει προκήρυξης που παραπέμπει
στο παρόν άρθρο,αποκλειστικά και μόνο στις αναφερόμενες στο άρθρο88 υγειονομικές, κοινωνικές
και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV 75121000-0,75122000-7,
75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4,
80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, από 85000000-9 έως 85323000-9, 925000006,92600000-7,98133000-4, 98133110-8.
(2) Ο αναφερόμενος στο εδάφιο (1) οργανισμός πρέπει να πληρεί σωρευτικά τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) Να έχει ως στόχο την επιδίωξη αποστολής δημόσιας υπηρεσίας που συνδέεται με την
αναφερόμενηστο εδάφιο (1)παροχήυπηρεσιών
(β) τακέρδη να επενδύονται εκ νέου,ώστε να επιτευχθεί ο στόχος τουοργανισμού. Η διανομή
ή αναδιανομή κερδών θαπρέπει να γίνεται σεσυμμετοχική βάση
(γ) οι δομές διοίκησης ή ιδιοκτησίας του οργανισμού που εκτελεί τη σύμβαση να βασίζονται
στην ιδιοκτησία των υπαλλήλων ή σε αρχές συμμετοχικότητας ή να απαιτούν την ενεργή
συμμετοχή των υπαλλήλων, των χρηστών ή των ενδιαφερομένων και
(δ) να μην έχει ανατεθείστον οργανισμό από τη συγκεκριμένη αναθέτουσααρχή σύμβαση για
τις συγκεκριμένεςυπηρεσίες σύμφωνα με τοπαρόν άρθροκατάτην τελευταία τριετία.
(3) Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης που συνάπτεται με οργανισμούς δυνάμει του εδαφίου (1)
δεν υπερβαίνει τατρία(3) έτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 –ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝΤΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Πεδίο
εφαρμογής.

Προκηρύξειςκαι
γνωστοποιήσεις.
Παράρτημα ΧΙΧ.

92.-Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται:
(α)

Στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης
σύμβασης υπηρεσιών, νοουμένου ότι η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς
ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων
των ενδεχόμενων απονεμόμενων
βραβείων ή
καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών στους συμμετέχοντες, είναι ίση προς ή ανώτερη από
το όριοπου προβλέπεται στην παράγραφο(α)τουεδαφίου(1)τουάρθρου 10·

(β)

σε όλους τους διαγωνισμούς μελετών όπου το συνολικό ποσό των βραβείων διαγωνισμού
και της καταβολής ποσών στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης
αξίας,χωρίς ΦΠΑ, της σύμβασης υπηρεσιών που θαμπορούσε να συναφθείστη συνέχεια,
δυνάμει της παραγράφου (ι) του άρθρου 44, είναι ίσο προς ή ανώτερο από το όριο που
προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου(1) του άρθρου 10, εφόσον ο αναθέτων
φορέας δεν αποκλείει στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών την ανάθεση τέτοιουείδους
σύμβασης.

93.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς που σκοπεύουν να διοργανώσουν διαγωνισμό μελετών
γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή μέσω προκήρυξης διαγωνισμού μελετών, η οποία
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙΧ. Εφόσον σκοπεύουν να
αναθέσουν επακόλουθη σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει της παραγράφου (ι) του άρθρου 44,
αναφέρουν την πρόθεσή τουςαυτήστην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών.
(2) Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν διοργανώσει διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν
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ΠαράρτημαΧΧ.

γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα
αναφέρονται στοΠαράρτημα ΧΧ.

του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που

(3) Η γνωστοποίηση αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών αποστέλλεται στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού μελετών:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού εμποδίζει την εφαρμογή νόμου, είναιαντίθετηπρος τοδημόσιο συμφέρον ή βλάπτει τα
νόμιμα εμπορικά συμφέροντα ενός συγκεκριμένου οικονομικού φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή θα
μπορούσε να θίξει τιςσυνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύοικονομικών φορέων,είναιδυνατόν να
μη δημοσιεύονται.
(4)Τα εδάφια(2)και(3)τουάρθρου67εφαρμόζονταικαιστουςδιαγωνισμούς μελετών.
Κανόνες
σχετικά με τη
διοργάνωση
διαγωνισμών
μελετών,
την επιλογή
συμμετεχόντων
και την κριτική
επιτροπή.

94.-(1) Για τη διοργάνωση των διαγωνισμών μελετών, οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν
διαδικασίεςπροσαρμοσμένες στιςδιατάξεις τουΜέρους Ι καιτουπαρόντος Κεφαλαίου.

(2)Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν περιορίζεται:
(α) Με αναφορά στην επικράτεια
μέλους·

ή σε τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας ή κράτους

(β) από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να είναι, δυνάμει της νομοθεσίας της
Δημοκρατίας είτεφυσικά,είτενομικά πρόσωπα.
(3) Σε περίπτωση που για έναν διαγωνισμό μελετών προβλέπεται περιορισμός του αριθμού των
συμμετεχόντων, οι αναθέτοντεςφορείς θεσπίζουν σαφήκαι χωρίς διακρίσεις κριτήρια επιλογής,και
σεκάθεπερίπτωσηο αριθμόςυποψηφίων που καλούνταινα συμμετάσχουν πρέπει να είναι επαρκής
ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός.
(4) Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητααπό τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
να διαθέτουνσυγκεκριμένο επαγγελματικόπροσόν,τουλάχιστον το ένα τρίτοτων μελών τηςκριτικής
επιτροπής διαθέτει τοπροσόναυτόή άλλοισοδύναμο προσόν.
Αποφάσειςτης
κριτικής
επιτροπής.

95.-(1) Η κριτική επιτροπή είναι ανεξάρτητη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά τις
γνωμοδοτήσεις της.
(2)Η κριτικήεπιτροπή εξετάζει τιςμελέτεςκαιτασχέδια που υποβάλλονται από τουςυποψηφίους
με τρόπο ανώνυμο και βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια που επισημαίνονται στην προκήρυξη
τουδιαγωνισμού μελετών.
(3) Η κριτική επιτροπή καταχωρεί σε πρακτικό που υπογράφεταιαπό τα μέλη της την κατάταξη
των μελετών, στην οποία καταλήγει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κάθε μελέτης,καθώς και τις
παρατηρήσεις τηςκαικάθεσημείο που μπορεί να χρειάζεταιαποσαφήνιση.
(4)Τηρείται ανωνυμία μέχρι τηγνωμοδότηση ή τηλήψηαπόφασηςαπό την κριτική επιτροπή.
(5) Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται από τον αναθέτοντα φορέα, εάν χρειάζεται, να
απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει καταχωρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς
διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου των μελετών.
(6) Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής και
των υποψηφίων.
ΜΕΡΟΣ IV –ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Επιβολή.

96.-(1)Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθήκαιαποτελεσματικήεφαρμογήτουπαρόντος Νόμου,
καθώς και των λοιπών κανόνων και πρακτικών που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις, η
Αρμόδια ΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων είναιεπιφορτισμένημε ταακόλουθα καθήκοντα:
(α) Παρακολουθεί την εφαρμογήτων κανόνων περί διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
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(β)

όταν εντοπίζει, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν λήψης πληροφοριών, συγκεκριμένες
παραβιάσεις ή συστημικά προβλήματα, έχει την εξουσία να προβαίνει σε σχετικές
διορθωτικές συστάσεις ή/και υποδείξεις προς τον αναθέτοντα φορέα. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του αναθέτοντοςφορέα με τις εν λόγω συστάσεις ή υποδείξεις,η Αρμόδια
ΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων δύναται,εάντοκρίνει σκόπιμο:
(ι)

Να παραπέμπει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών συγκεκριμένες παραβιάσεις
του άρθρου44,για έκδοσησχετικής απόφασης, τηςοποίας δυνατόν να προηγείται η
λήψη προσωρινών μέτρων, όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη,είτε οργανωμένα είτε όχι,
καθώς και άλλαπρόσωπα ή φορείς δεν είχαν πρόσβαση στις διαδικασίεςπροσφυγής
σύμφωνα με τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των
Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο,

(ιι)

να παραπέμπει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συγκεκριμένες παραβιάσεις
των νομοθετικών κανόνων περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων από
αναθέτοντα φορέα, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i),
για τη χορήγηση σχετικής γνωμοδότησης, όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε
οργανωμένα είτε όχι, καθώς και άλλαπρόσωπα ή φορείς δεν είχαν πρόσβαση στις
διαδικασίες προσφυγής, σύμφωνα με τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον
ΤομέατηςΣύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο,

(HI)

να παραπέμπει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω σχετικής πρότασης του Υπουργού
Οικονομικών, συστημικά ή άλλα προβλήματα για λήψη κατάλληλων μέτρων σε
αναθέτοντες φορείς, τα οποία προτείνονται, κατόπιν διαβούλευσης με την Ελεγκτική
Υπηρεσία τηςΔημοκρατίαςκαιαφούληφθούν υπόψη οιαπόψειςτωνενδιαφερόμενων
αναθετόντων φορέων

104(Ι)του 2010
174(Ι)του 2011.

(γ)

παρέχει πληροφορίεςσχετικά με την πρακτική εφαρμογή των στρατηγικών πολιτικών της
Δημοκρατίας στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της

(δ) δύναται να ενσωματώνει τα στοιχεία που συλλέγει
δημοσιεύει μέχρι τις31Μαρτίουκάθεέτους
(ε)

σε σχετική ετήσια έκθεση,την οποία

μεριμνά για τη δωρεάν παροχή ενημέρωσης και καθοδήγησης σχετικά με την ερμηνείακαι
την εφαρμογήτηςνομοθεσίαςτηςΕυρωπαϊκής Ένωσης σχετικά μετιςδιαδικασίεςσύναψης
συμβάσεων, ώστε να βοηθούνται οι αναθέτοντες φορείς και οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι
μικρομεσαίεςεπιχειρήσεις, στην ορθή εφαρμογήτων σχετικών κανόνων και

(στ) παρέχει υποστήριξη στους αναθέτοντες φορείς όσον αφορά το σχεδιασμό και τηδιεξαγωγή
των διαδικασιών σύναψης σύμβασης.
(2) Τα αποτελέσματατων δραστηριοτήτων παρακολούθησης σύμφωνα με το εδάφιο (1) τίθενται
στηδιάθεσητουκοινούμετακατάλληλαμέσα πληροφόρησης.
(3)(α)Η ΑρμόδιαΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων ορίζεται ως τοσημείοαναφοράςγιατησυνεργασία
της Δημοκρατίας με την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογήτης νομοθεσίας περί διαδικασιών
σύναψης συμβάσεων.
(β) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή μέχρι την 18 η Απριλίου 2017 και στη συνέχεια ανάτριετία
έκθεσηπαρακολούθησηςη οποία περιλαμβάνει,κατά περίπτωση:

(Ο Πληροφορίεςσχετικά μετιςσυχνότερες αιτίες πλημμελούς εφαρμογήςή έλλειψης ασφάλειας
δικαίου, περιλαμβανομένων ενδεχόμενων
προβλημάτων στην εφαρμογήτων κανόνων,

διαρθρωτικών

(ιι) το επίπεδο της συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων
συμβάσεων, καθώςκαι
(HI)

ή

επαναλαμβανόμενων

στις διαδικασίες σύναψης

την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δέουσα αναφορά περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς,
σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων ανάλογων σοβαρών παρατυπιών στον τομέα των
συμβάσεων.

(4)(α) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε οδηγιών προς τμηματικούς λειτουργούς αρχείων κατά την
208του1991 έννοια του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών,
70(Ι)του1995. τουλάχιστον κατάτη διάρκειατης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν αντίγραφα όλων των
συμβάσεων που συνάπτονται καιτων οποίων η αξίαισούταιή είναι μεγαλύτερη από:
(i)

1.000.000ευρώ,ότανπρόκειταιγιασυμβάσεις προμηθειών ή συμβάσεις υπηρεσιών
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(ii) 10.000.000ευρώ, όταν πρόκειταιγιασυμβάσεις έργων.
(β)Οι αναθέτουσες αρχέςπαρέχουν πρόσβαση στιςεν λόγω συμβάσεις:
Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αρνούνται την πρόσβαση σε συγκεκριμένα
138(Ι)του2001 έγγραφα ή στοιχεία, στον βαθμό και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον περί
37(Ι)του2003 Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, σχετικά με την
105(Ι)του2012. πρόσβαση σε έγγραφα και την προστασία των δεδομένων, και στην ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με
την πρόσβαση σε έγγραφα.
Χωριστές
εκθέσεις
σχετικά μετις
διαδικασίες
ανάθεσης
συμβάσεων.

97.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν τις κατάλληλες πληροφορίες για κάθε σύμβαση ή
συμφωνία - πλαίσιο που καλύπτεται από τον παρόντα Νόμο και κάθε υλοποίηση δυναμικού
συστήματος αγορών. Οι εν λόγω πληροφορίες τους επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη φάση, να
αιτιολογήσουν τιςαποφάσειςτουςσχετικά με:
(α) Την προεπιλογή
συμβάσεων·

και την επιλογή των οικονομικών φορέων και την ανάθεση των

(β) την εφαρμογή των διαδικασιών διαπραγμάτευσης,
διαγωνισμού σύμφωνα μετοάρθρο 44·

χωρίς προηγούμενη προκήρυξη

(γ) τη μη εφαρμογήτων Κεφαλαίων 2 έως 7 του Μέρους
προβλέπονται στα Κεφάλαια2 και3 τουΜέρους Ι·

ΙΙ δυνάμει των παρεκκλίσεων που

(δ) εφόσον απαιτείται,τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν για την ηλεκτρονική
υποβολή άλλαμέσαεπικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών:
Νοείται ότι, εφόσον η γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης που συντάσσεται
σύμφωνα με το άρθρο 66 ή το άρθρο 89 εδάφιο (2) περιέχει τις πληροφορίες που
απαιτούνται στην παρούσα παράγραφο, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να παραπέμπουν
στη γνωστοποίηση αυτή.
(2) Οι αναθέτοντες φορείς τεκμηριώνουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών
σύναψης συμβάσεων, είτε πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι. Προς το σκοπό αυτό,
μεριμνούν για τη διατήρηση επαρκούς τεκμηρίωσης, ώστε να δύνανται να αιτιολογούν τιςαποφάσεις
που λαμβάνονται σε όλαταστάδια της διαδικασίαςσύναψης συμβάσεων, όπως, ιδίως, τεκμηρίωσης
για τις επικοινωνίες με οικονομικούς φορείς και τις εσωτερικές συζητήσεις, την προετοιμασία των
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, το διάλογοή τη διαπραγμάτευση, εφόσονδιεξήχθη,
την επιλογή καιτην ανάθεση της σύμβασης.
(3) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε οδηγιών προς τμηματικούς λειτουργούςαρχείου κατάτην έννοια
του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών προκειμένου για
αναθέτουσες αρχές,η τεκμηρίωση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) διατηρείται από τους αναθέτοντες
φορείςτουλάχιστον γιαπερίοδο τριών (3)ετών από την ημερομηνία ανάθεσηςτης σύμβασης.
(4) Οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση, ή τα κύρια στοιχεία τους γνωστοποιούνται από τους
αναθέτοντες φορείς στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων διαβιβάζει την πληροφόρηση στην Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς της. Η εν λόγω
πληροφόρηση γνωστοποιείται επίσης και στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, εφόσον
ζητηθεί.
Στοιχεία
εκθέσεωνκαι
στατιστικών.
Παράρτημα IΧ.

98.-(1)(α)Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αξιολογείτην ποιότητα και την πληρότητα των
στοιχείων που μπορούν να εξαχθούν από τις αναφερόμενες στα άρθρα 63 έως 67, 89 και 93
προκηρύξεις καιγνωστοποιήσεις που δημοσιεύονταισύμφωνα με τοΠαράρτημα ΙΧ.

(β) Σε περίπτωση που η ποιότητα και η πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην
παράγραφο (α)δεν είναισύμφωνες με τιςυποχρεώσεις που ορίζονταιστο εδάφιο (1)τουάρθρου 63,
στο εδάφιο (1) του άρθρου 64, στο άρθρο 65, στο εδάφιο (1) του άρθρου 66, στο εδάφιο (2) του
άρθρου 89 και στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 93,η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ζητεί
συμπληρωματικές πληροφορίες από τουςαναθέτοντες φορείς.
(2)(α) Μέχρι τις 18 Απριλίου 2017, και στη συνέχεια ανά τριετία η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή στατιστική έκθεση σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων που θα καλύπτονταν από τον παρόντα Νόμο, εάν η αξία τους υπερέβαινε το σχετικό
κατώτατο όριοπου ορίζεται στο άρθρο10, μαζί με εκτίμησητης συγκεντρωτικής συνολικής αξίας των
εν λόγω συμβάσεων εντόςτηςκαλυπτόμενης περιόδου.
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(β) Η έκθεσηαυτή μπορεί να ενσωματώνεται στην έκθεσηπου αναφέρεται στο εδάφιο (3) του
άρθρου96.
99.-(1) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προσφέρειαμοιβαίαυποστήριξη στα κράτημέλη
και λαμβάνει μέτραγια την αποτελεσματική συνεργασία μαζί τους,προκειμένου να διασφαλίσει την
ανταλλαγήτων πληροφοριών σχετικά μεζητήματα που αναφέρονται σταάρθρα56,78και 81.

Διοικητική
συνεργασία.

(2) Σε σχέση με το εδάφιο (1), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διασφαλίζει τον
εμπιστευτικό χαρακτήρατων πληροφοριών που ανταλλάσσονται σύμφωνα μετον περί Επεξεργασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, και κάθε σχετικό με την
πρόσβαση σεέγγραφα νόμο.
ΜΕΡΟΣV –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗΣΥΜΒΑΣΕΩΝΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Συμβάσεις
εκτιμώμενης
αξίας
κατώτερηςτων
κατωτάτων
ορίων που
ανατίθενται από
κεντρικές
κυβερνητικές
αρχές.

100.-(1)Στις συμβάσεις οιοποίεςδεν εξαιρούνται από τοπεδίο εφαρμογήςτουπαρόντος Νόμου,
δυνάμει των άρθρων 20 έως 25 και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτόςΦΠΑ, είναικατώτερη των
κατωτάτων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο10,αλλάυπερβαίνει τα όριαπου αναφέρονται στο
άρθρο 103, οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές που ασκούν μια από τις δραστηριότητες που
αναφέρονται στα άρθρα 13 έως 19,εφαρμόζουνκατ’αναλογίαν,τα Μέρη Ι, ΙΙ,ΙΙΙ και ΙV, με εξαίρεση
τιςακόλουθες διατάξεις:

(α) Άρθρο39 εδάφια (2)έως (5), άρθρο40 εδάφιο (2), άρθρο41εδάφιο (2), άρθρο42 εδάφιο
(2)καιάρθρο 43εδάφιο(5) (προθεσμίες)·
(β)

άρθρο60εδάφιο (3)(α)(i)(προθεσμίαπαροχής πρόσθετων πληροφοριών)

(γ)

άρθρο63(περιοδικέςενδεικτικές προκηρύξεις)·

(δ)

άρθρο64(γνωστοποιήσεις γιατην ύπαρξη συστήματος προεπιλογής)·

(ε)

άρθρο65(προκηρύξεις σύμβασης)·

(στ) άρθρο66(γνωστοποιήσεις συναφθείσας σύμβασης)·
λεπτομέρειες δημοσίευσης

(ζ)

άρθρο 67 (σύνταξη
γνωστοποιήσεων)·

(η)

άρθρο 68 (δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο κατόπιν δημοσίευσης από την Υπηρεσία
Εκδόσεων τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης)·

(θ)

άρθρο 69 εδάφιο (1)παράγραφοι (γ)δεύτερη πρόταση και (δ)δεύτερη πρόταση και εδάφιο
(2)(προθεσμίεςπαροχής συμπληρωματικών πληροφοριών)·

(ι)

άρθρο74(συστήματα προεπιλογής)·

και

των προκηρύξεων και των

(ια) άρθρο 79 εδάφιο (3) (υποχρέωση αιτιολόγησης της χρήσης των κριτηρίων ανάθεσηςτης
σύμβασης βάσειτιμήςή κόστους)·
(ιβ) επιφύλαξη του άρθρου 86 εδάφιο (1) (δημοσίευση γνωστοποίησης για τροποποίηση
σύμβασης)·
(ιγ) Μέρος ΙΙΙ Κεφάλαιο 1 (κοινωνικές καιάλλες ειδικές υπηρεσίες),εκτόςτουάρθρου 90 εδάφιο
(1),όπου κρίνεται από τον αναθέτονταφορέα ότιμπορεί να τύχει εφαρμογής·
(ιδ) άρθρο93(προκηρύξειςκαιγνωστοποιήσεις γιαδιαγωνισμούς μελετών):
Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου και των άρθρων 101έως 104και
107 του παρόντος Νόμου, οι «κεντρικές κυβερνητικές αρχές» έχουν την έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων καιγιαΣυναφήΘέματαΝόμουτου 2016.
(2) Tο κριτήριο ανάθεσηςτης προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστησχέση τιμής – ποιότητας
σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου67,εφαρμόζεται, από τις αναθέτουσες αρχές,στις δημόσιες
συμβάσεις υπηρεσιών μηχανικής επιστήμης με κωδικούς CPV από 71000000-8 έως71900000-7
(εκτός71550000-8)που εμπίπτουν στο παρόν Μέροςκαιτων οποίων η εκτιμώμενη αξίαισούταιμε ή
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υπερβαίνει τις50.000ευρώ.
Προκήρυξη
σύμβασης.
Παράρτημα ΧΧΙ.
Προθεσμίες.

101. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 103, για συμβάσεις και
διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο παρόν Μέρος, οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές
δημοσιεύουν προκήρυξη σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΧΧΙ, δύνανται δε να τις δημοσιεύουν και στον
εγχώριο τύπο.
102.-(1)(α) Στην ανοικτή διαδικασία, η προθεσμία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται
από τιςκεντρικέςκυβερνητικέςαρχέςδεν δύναταινα είναιμικρότερητων δεκατεσσάρων (14) ημερών
από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη
ΕφημερίδατηςΔημοκρατίας, σύμφωνα μετοάρθρο 101.
(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις κεντρικές
κυβερνητικές αρχές,καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στην
παράγραφο (α),οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές δύνανται να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν
είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της
σύμβασης στην ΕπίσημηΕφημερίδατηςΔημοκρατίας.
(γ) Η προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται εμπρόθεσμα από την
κεντρική κυβερνητική αρχή, είναι τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που
αναφέρεται στην παράγραφο (α) και τρείς (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που
αναφέρεται στην παράγραφο(β),ανάλογαμετην περίπτωση.
(2)(α) Στην κλειστή διαδικασία, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που
καθορίζεται από τιςκεντρικέςκυβερνητικές αρχές δεν δύναται να είναιμικρότερη των δεκατεσσάρων
(14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 101.Για την ελάχιστη προθεσμία
παραλαβής των προσφορών εφαρμόζεται τοεδάφιο(4)τουάρθρου40.
(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις κεντρικές
κυβερνητικές αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται
στην παράγραφο (α), οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές δύνανται να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής που δεν είναιμικρότερητων δέκα (10)ημερών από την ημερομηνία
αποστολής τηςπροκήρυξης τηςσύμβασης καιπροθεσμία παραλαβής των προσφορών που δενείναι
μικρότερητων δέκα(10)ημερών από την ημερομηνία τηςπρόσκλησης υποβολής προσφορών.
(γ) Η προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται εμπρόθεσμα από την
κεντρική κυβερνητική αρχή, ορίζεταισε τέσσερις (4) ημέρεςπριν από τη λήξη των προθεσμιών που
αναφέρεται στην παράγραφο (α) και σε τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που
αναφέρεται στην παράγραφο(β),ανάλογαμετην περίπτωση.
(3)(α) Στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού η ελάχιστη
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τους αναθέτοντες φορείς δεν
δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή τηςστην ΕπίσημηΕφημερίδατηςΔημοκρατίας,σύμφωνα με
το άρθρο 101. Για την ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών εφαρμόζεται το
εδάφιο(4)τουάρθρου 41.
(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις κεντρικές
κυβερνητικές αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται
στην παράγραφο(α), εφαρμόζονται οι παράγραφοι(β) και (γ)του εδαφίου (2)του παρόντος άρθρου
σεσχέσημετιςαιτήσειςσυμμετοχής καιτιςαρχικέςπροσφορές.
(4) Στους ανταγωνιστικούς διαλόγους, στις συμπράξεις καινοτομίας και στα δυναμικά συστήματα
αγορών η ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τις
κεντρικές κυβερνητικές αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από
την ημερομηνία αποστολής τηςπροκήρυξης σύμβασης γιαδημοσίευσή τηςστην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τοάρθρο 101.

Συνοπτικές
διαδικασίες.

103.-(1)Γιασυμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία,εκτόςΦ.Π.Α,δεν υπερβαίνει:
(α) Τις 2.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 5.000 ευρώ για υπηρεσίες, η κεντρική
κυβερνητική αρχή δύναται να αναθέτει απευθείας τη σύμβαση χωρίς να προηγηθεί η
προβλεπόμενη στοπαρόν Μέροςδιαδικασίασύναψης σύμβασης·
(β) τις 15.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 25.000 ευρώ για υπηρεσίες, η κεντρική
κυβερνητική αρχή δύναται να ζητά την υποβολή γραπτών ή προφορικών προσφορών από
περιορισμένο, κατάτην κρίση της,αριθμόοικονομικών φορέων·
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(γ) τις 50.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 80.000 ευρώ για υπηρεσίες, ή, χωρίς
επηρεασμό των παραγράφων (α)και (β) όταν πρόκειται γιασυμβάσεις που προορίζονται να
καλύψουν ανάγκες εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας τα κατώτατα όρια, όπως
ορίζονται στο άρθρο 10, για προμήθειες και υπηρεσίες και τις 850.000 ευρώ για έργα, η
κεντρική κυβερνητική αρχή δύναται να αναθέτει τη σύμβαση, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, με βάση την ακόλουθηδιαδικασία:
(i)

Η κεντρική κυβερνητική αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, ταοποία αποστέλλει, σε τουλάχιστον τέσσερις (4) οικονομικούς
φορείς τηςαιτιολογημένης επιλογής της,όταν από τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις
της αγοράς,κατ’ αναλογίαν του εδαφίου(1) του άρθρου 52, προκύπτει εύλογα ότι
ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά:
Νοείται ότι,η αποστολή των εγγράφων τουδιαγωνισμού σε λιγότερουςαπό τέσσερις
(4)οικονομικούς φορείς πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς,

(ii) η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν δύναται να είναι μικρότερη των
επτά (7)ημερών από την ημερομηνία αποστολής τηςσχετικής πρόσκλησης,
(iii) οι προσφορές υποβάλλονται στη διεύθυνση της κεντρικής κυβερνητικής αρχής μέχρι
την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην πρόσκληση για την
υποβολή των προσφορών.
(2) Οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές δεν επιτρέπεται να προβαίνουν
συμβάσεων μεσκοπότην εφαρμογήτων διατάξεων τουπαρόντος άρθρου.

σε κατάτμηση των

(3) Οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές υποβάλλουν ανά τρίμηνο, στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων, με κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατάλογο όλων των
συμβάσεων που συνήφθησαν βάσειτουπαρόντος άρθρου,γιαποσάπέραν των 2.000 ευρώ.
Συμβάσεις
εκτιμώμενης
αξίας
κατώτερης των
κατωτάτων
ορίων που
ανατίθενται από
αναθέτοντες
φορείςπου δεν
είναι κεντρικές
κυβερνητικές
αρχές.

104. Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
Μέρους,δυνατόν να ρυθμίζονται από τους αναθέτοντεςφορείς που δεν είναι κεντρικές κυβερνητικές
αρχές με εσωτερικούς κανόνες ή /και με κανονισμούς που οι ίδιοι εκδίδουν δυνάμει της νομοθεσίας
που διέπει τιςεξουσίεςκαι τιςαρμοδιότητέςτους,ή / και με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του
παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ VI –ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Αδικήματα.

105.-(1) Πρόσωπο που παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε πληροφορία,
γραπτή ή προφορική, που έχει περιέλθει εις γνώση του κατά τη διάρκεια της άσκησης των
καθηκόντων τουή εκτέλεσηςτων εξουσιών που του παρέχονται, δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή
των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος, εκτός αν η αποκάλυψη αυτή
γίνεται:
(α) Σε σχέση με την ορθή άσκηση των καθηκόντων, είτε αυτού, είτε άλλουπροσώπου, δυνάμει
του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών με βάση ρητή
οδηγίααπό αρμόδια αρχή·
(β) σε σχέση με διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος ή για σκοπούς οποιασδήποτε
διαδικασίας ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου.
(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (1) πρόσωπο, το οποίο χωρίς νόμιμη εξουσία παρέχει ή
λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με διαδικασία ανάθεσης μιας σύμβασης, είναι ένοχο
αδικήματος.
(3) Ένοχο αδικήματος είναι κάθε πρόσωπο, το οποίο χωρίς νόμιμη εξουσία, είτε το ίδιο
προσωπικά, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, είτε εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου
προσώπου,επιδιώκει ή προσπαθεί:
(α) Να λάβει ή εκμαιεύσει
από οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόμενο στο εδάφιο (1)
οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δεν πρέπει να αποκαλυφθεί ή παρασχεθεί σύμφωνα με
τις διατάξειςαυτού· ή
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(β) να επηρεάσει την κρίση ή την απόφαση, τελική ή μη, οποιασδήποτε αρχής, σώματος ή
επιτροπής ή οποιουδήποτε μέλους αυτών, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή αξιωματούχο, κατά
την άσκηση των καθηκόντων ή εξουσιών που τους παρέχονται δυνάμει του παρόντος
Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, σε σχέση με οποιαδήποτε
διαδικασία, εξέταση, διευκρίνιση, αξιολόγηση, εκτίμηση ή οτιδήποτε έγινε σχετικό με
διαδικασία ανάθεσης σύμβασης.
(4)Πρόσωποπου είναιένοχο αδικήματος,δυνάμει οποιασδήποτε από τιςδιατάξεις των εδαφίων
(1), (2) και (3) υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ ή και τις δύο αυτές
ποινές.
(5) Ουδεμία ποινικήδίωξη γιααδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρουασκείται,παρά μόνο με την
έγκριση τουΓενικού Εισαγγελέατης Δημοκρατίας.
ΜΕΡΟΣ VII –ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσίες
Αρμόδιας
Αρχής
Δημοσίων
Συμβάσεων.

106.Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών που τηςπαραχωρούνται από τον παρόντα Νόμο,η Αρμόδια
ΑρχήΔημοσίωνΣυμβάσεων έχειεξουσία:

(α) Να διενεργεί ελέγχους στους αναθέτοντες φορείς με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης του
παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονταιδυνάμει αυτού
(β) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε συστάσεις ή υποδείξεις στους αναθέτοντες φορείς, για την
ορθή εφαρμογήτων διατάξεων τουπαρόντος Νόμου,ιδίως γιατουςσκοπούς τουάρθρου96
(γ) να ζητά και λαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει σκόπιμες σε σχέση με την εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μέσα σε τακτή από την ίδια προθεσμία, ιδίως τις
συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του
εδαφίου(1)τουάρθρου98
(δ) να εκδίδει εγκυκλίους για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου
των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού

και

(ε) να κοινοποιεί στους αναθέτοντεςφορείςτιςαποφάσειςτηςΕπιτροπής
(στ) να συγκεντρώνει και να υποβάλλει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία στην Επιτροπή,εντός
των προκαθορισμένων προθεσμιών, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.
Κανονισμοί.

107.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό
καθορισμού και γενικά γιατην καλύτερηεφαρμογήτων διατάξεων τουπαρόντος Νόμου.
(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου(1),οι
προβλέπουν γιαόλαή μερικάαπό ταακόλουθαθέματα:
(α) Τη σύσταση και λειτουργία αρμοδίων οργάνων
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·
(β) τις διοικητικές ρυθμίσεις που απαιτούνται
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

χειρισμού

Κανονισμοί δύναται να
των διαδικασιών

που

για την εφαρμογή των διαδικασιών που

(γ) τη ρύθμιση ειδικών διαδικασιών που προβλέπονται
παρόντος Νόμου.

στο Κεφάλαιο 2 του Μέρους ΙΙ του

(3) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων,η οποία έχει εξουσία για έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα (60)
ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η
προθεσμία των εξήντα (60) ημερών παρέλθει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη
ΕφημερίδατηςΔημοκρατίας καιτίθενται σεισχύαπό την ημέρατηςδημοσίευσής τους.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
28.4.2016.

(4) Μέχρι την έκδοση Κανονισμών δυνάμει του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές,
εφαρμόζουν,κατ’αναλογίαν,τουςπερί τηςΔιαχείρισης τηςΕκτέλεσης ΔημοσίωνΣυμβάσεων και των
Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων Κανονισμούς:
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Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
4.5.2007.

Νοείται ότι, οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές, εφαρμόζουν, κατ’ αναλογίαν, τους περί του
Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
(Γενικούς) Κανονισμούς.

Διατάγματα.

108. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου, καθώς
και το Παράρτημα που αναφέρεται στο εδάφιο(2) του άρθρου 110 και να καθορίζει τα θέματα που
της παρέχεται εξουσία να καθορίζειδυνάμει των άρθρων 47,73και85.

Έναρξη της
ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

109.-(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου(2),ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή
τουστην ΕπίσημηΕφημερίδατης Δημοκρατίας.
(2) Κατάπαρέκκλιση από το εδάφιο (1)τουπαρόντος άρθρου(α) H εφαρμογή του άρθρου72 εδάφιο (1) αναβάλλεταιμέχρι την 18 η Οκτωβρίου 2018, εκτός
από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων,σύμφωνα με
τα άρθρα46,47ή 48, τοάρθρο49 εδάφιο(4),τοάρθρο67 εδάφιο(1)ή τοάρθρο 69,
(β) για τις κεντρικές αρχές αγορών,
μέχρι την 18 η Απριλίου 2017,

η εφαρμογήτου εδαφίου (1) του άρθρου 72αναβάλλεται

(γ) κατά την περίοδο αναβολής της εφαρμογής του άρθρου 72 εδάφιο(1) σύμφωνα με τις
παραγράφους (α) και (β), οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να επιλέξουν μεταξύ
ακόλουθων μέσων επικοινωνίας γιακάθεεπικοινωνία καιανταλλαγή πληροφοριών:
(i)

Ηλεκτρονικά μέσα,σύμφωνα με τοάρθρο 72,

(ii)

ταχυδρομείο,ή άλλοκατάλληλομέσο,

(iii)

τηλεομοιοτυπία,

(iv)

συνδυασμό αυτών των μέσων.

Κατάργηση.
110.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), κατά την ημερομηνία έναρξης της
11(Ι)του2006 ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων
175(Ι)του2011. Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος,της Ενέργειας, των Μεταφορώνκαι
των ΤαχυδρομικώνΥπηρεσιών και γιαΣυναφή ΘέματαΝόμοι του2006έως2011 καταργούνται.
(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου(1),το Τμήμα 5 του ΚεφαλαίουVII του Μέρους ΙΙ των υπό
αναφορά Νόμων σε σχέση με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων
ΠαράρτημαXIII(Α). οδικών μεταφορών, καθώς καιτοσχετικό Παράρτημα XIII(A)αυτού,παραμένουν σε ισχύ.
Μεταβατικές
διατάξεις.

111.-(1) Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών, οι οποίες έγιναν με
βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου,
εκκρεμούσες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες άρχισαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα παραπεμφθούν και διεκπεραιωθούν
κατάτοδυνατό σύμφωνα μετιςδιατάξειςτουπαρόντος Νόμου:
Νοείται ότι,η εφαρμογήτουπαρόντος Νόμου σε εκκρεμούσες διαδικασίες δεν δύναται να έχει ως
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή την αφαίρεση από αυτόν
οποιουδήποτε δικαιώματος,το οποίο απέκτησε ή θααποκτούσε κατ’εφαρμογή του καθεστώτος που
ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξηςτηςισχύος τουπαρόντος Νόμου.
(2)Μέχρι την έκδοση Κανονισμών δυνάμει τουπαρόντος Νόμου,τυγχάνουν εφαρμογής,ανάλογα
με την περίπτωση και στο βαθμό που δε συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι
Κανονισμοί που ίσχυαν κατάτην ημερομηνία έναρξης τηςισχύος τουπαρόντος Νόμου.

των
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
[άρθρο2,εδάφιο (1)]
Α. ΦυσικόΑέριοκαι Θερμότητα:
1. Δημόσια Επιχείρηση ΦυσικούΑερίου
Β. Ηλεκτρισμός:
1. ΑρχήΗλεκτρισμού Κύπρου
2.Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς
3.Αιολικά πάρκα
Γ. Ύδωρ:
Συμβούλια Υδατοπρομήθειας
Δ. Υπηρεσίες Μεταφορών:
Οργανισμοί Συγκοινωνιών
Ε. Λιμένες καιΑερολιμένες:
ΑρχήΛιμένων Κύπρου
Στ.Ταχυδρομικές Υπηρεσίες:
Κυπριακά Ταχυδρομεία
Ζ. Εξόρυξη ΠετρελαίουκαιΦυσικούΑερίου:
ΕταιρείαΥδρογονανθράκων Kύπρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ2(1)
Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και NACE, εφαρμόζεται η
ονοματολογίατου CPV.
NACE αναθ. 1

m

Κωδικός

ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τμήμα

Ονομασία

Ομάδα Τάξη

CPV

Σημειώσεις

υπηρεσιών
45

Κατασκευές

Το τμήμα αυτόπεριλαμβάνει:

45000000

— νέεςκατασκευές,αποκατάσταση και
συνήθεις επισκευές.
45.1

Προετοιμασία

45100000

εργοταξίου
45.11 Κατεδάφιση

Η τάξηαυτήπεριλαμβάνει:

κτιρίων,

— κατεδάφισηκτιρίων και άλλων

εκτέλεση

κατασκευών,

45110000

χωματουργι — εκκαθάριση εργοταξίων,
κών

— χωματουργικά έργα:εκσκαφές,

εργασιών

επιχωματώσεις, επιπέδωσηκαι
ισοπέδωσηεργοταξίων, εκσκαφή
τάφρων,αφαίρεσηβράχων,
ανατινάξειςκ.λ.π.,
— προπαρασκευή εργοταξίων
ορυχείων,
— αφαίρεσηυπερφορτίσεων και λοιπές
εργασίεςδιαμόρφωσηςκαι
προετοιμασίας γηπέδωνκαιχώρων
εκμετάλλευσης ορυχείων.
Η τάξηαυτήπεριλαμβάνει την:
— αποστράγγιση εργοταξίων,
— αποστράγγιση αγροτικών ή δασικών
εκτάσεων.

45.12 Δοκιμαστικές Η τάξηαυτήπεριλαμβάνει:

45120000
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γεωτρήσεις

— δοκιμαστικές διατρήσεις και
γεωτρήσεις καθώς και πυρηνοληψία
γιακατασκευαστικούς, γεωφυσικούς,
γεωλογικούς ή συναφείςσκοπούς.
Η τάξηαυτήδεν περιλαμβάνει:
— γεώτρηση φρεατίων άντλησης
πετρελαίου ή φυσικού αερίου, βλέπε
11.20,
— γεώτρηση φρεατίων ύδατος, βλέπε
45.25,
— διάνοιξη φρεατίων,βλέπε 45.25,
— αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου
και φυσικού αερίου,γεωφυσική,
γεωλογική καισεισμική έρευνα, βλέπε
74.20.

45.2

Κατασκευή

45200000

πλήρων
κτιρίων και
τεχνικών
έργων ή
μερών της·
έργα
πολιτικού
μηχανικού
45.21 Κατασκευή

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει:

45210000

κτιρίων και

— κατασκευή κάθετύπου κτιρίων

εκτός από:

τεχνικών

κατασκευή τεχνικών έργων πολιτικού

-45213316

έργων

μηχανικού,

45220000

πολιτικού

— γεφυρών (περιλαμβανομένων και

45231000

μηχανικού

των γεφυρών για υπερυψωμένους

45232000

αυτοκινητόδρομους), κοιλαδογεφυρών,
σηράγγων καιυπογείων διαβάσεων,
— αγωγών και γραμμών επικοινωνιών
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και παροχής ηλεκτρικούρεύματοςγια
μεγάλες αποστάσεις,
— αγωγών και γραμμών επικοινωνιών
και παροχής ηλεκτρικούρεύματοςγια
αστικά κέντρα,
— βοηθητικά αστικά έργα,
— συναρμολόγηση και ανέγερση
προκατασκευασμένων κατασκευών
στο εργοτάξιο.
Η τάξηαυτήδεν περιλαμβάνει:
— υπηρεσίες συναφείςμε την άντληση
πετρελαίουκαιφυσικού αερίου, βλέπε
11.20,
— ανέγερσηπλήρων
προκατασκευασμένων κατασκευών
από τμήματα ιδίαςκατασκευής που δεν
είναι από σκυρόδεμα, βλέπε
τμήματα 20,26και28,
— κατασκευαστικά έργα(εκτός από
κτίρια)σταδίων, κολυμβητηρίων,
γυμναστηρίων, γηπέδωντένις,
γηπέδων γκολφκαιλοιπών αθλητικών
εγκαταστάσεων,βλέπε 45.23,
— εγκαταστάσειςπαροχών σεκτίρια,
βλέπε 45.3,
— αποπεράτωση κτιρίων, βλέπε 45.4,
— δραστηριότητεςαρχιτέκτονος και
πολιτικού μηχανικού, βλέπε 74.20,
— διαχείριση κατασκευαστικών έργων,
βλέπε 74.20.
45.22 Κατασκευή
στεγών και
δομικών
σκελετών
κτιρίων

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει:
— κατασκευή στεγών,
— τοποθέτηση επικαλύψεων,
— στεγανοποίηση στεγών.

45261000
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45.23 Κατασκευή

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει:

45212212

αυτοκινητο

— κατασκευή αυτοκινητοδρόμων,

και DA03

δρόμων,

οδών αστικού και υπεραστικού δικτύου,

45230000

οδών,

άλλων αμαξιτών οδών και

εκτός από:

αεροδρομίων πεζοδρόμων,

-45231000

και

— κατασκευή σιδηροδρομικών έργων,

-45232000

αθλητικών

— κατασκευή διαδρόμων

-45234115

εγκαταστά

αεροδρομίων,

σεων

— κατασκευαστικά έργα(εκτός από
κτίρια) σταδίων, κολυμβητηρίων,
γυμναστηρίων, γηπέδωντένις,
γηπέδων γκολφκαιλοιπών αθλητικών
εγκαταστάσεων,
— διαγράμμιση οδικών επιφανειών και
χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.
Η τάξηαυτήδεν περιλαμβάνει:
— προκαταρκτικά χωματουργικά έργα,
βλέπε 45.11.

45.24 Κατασκευή
υδραυλικών

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει:

45240000

— κατασκευή:

και λιμενικών — υδάτινων οδών,λιμενικών και
έργων

ποτάμιων έργων, λιμένων σκαφών
αναψυχής (μαρίνες), κλεισιάδων κ.λπ.
— φραγμάτων και αναχωμάτων,
— βυθοκορήσεις,
— υποβρύχια έργα.

45.25 Εκτέλεση

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει:

45250000

λοιπών

— κατασκευαστικές δραστηριότητες

45262000

κατασκευα

που εξειδικεύονταισε τομέακοινό σε

στικών

διάφοραείδηκατασκευών και απαιτούν

εργασιών

ειδικευμένο προσωπικόή εξοπλισμό,

ειδικής

— κατασκευή θεμελιώσεων,

φύσης

περιλαμβανομένης και της έμπηξης
πασσάλων,
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— γεώτρηση και κατασκευή φρεατίων
ύδατος,εκσκαφήφρεάτων,
— ανέγερση μη ιδιοκατασκευασμένων
χαλύβδινων στοιχείων,
— κάμψη χάλυβα,
— οπτοπλινθοδομή και λιθοδομή,
— ανέγερση και αποξήλωση
ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας,
περιλαμβανομένης της εκμίσθωσης
ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας,
— ανέγερσηκαπνοδόχων και
βιομηχανικών κλιβάνων.
Η τάξηαυτήδεν περιλαμβάνει:
— εκμίσθωση ικριωμάτων χωρίς την
ανέγερση και την αποξήλωσήτους,
βλέπε 71.32
45.3

Εγκαταστά

45300000

σεις
παροχών σε
κτίρια
45.31 Καλωδιώσεις Η τάξηαυτή περιλαμβάνει:

45213316

καιηλεκτρο

εγκατάσταση σε κτίριακαιάλλες

45310000

λογικές

κατασκευές:

εκτός από:

εγκαταστά

— ηλεκτρικών καλωδιώσεων και

-45316000

σεις

εξαρτημάτων,
— συστημάτων τηλεπικοινωνίας,
— ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
θέρμανσης,
— οικιακών κεραιών και
σηματοληπτών,
— συστημάτων συναγερμού
πυρκαγιάς,
— συστημάτων αντιδιαρρηκτικού
συναγερμού,
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— ανελκυστήρων και κυλιομένων,
— κλιμάκων αλεξικέραυνων κ.λ.π.
45.32 Μονώσεις

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει:

45320000

— εργασίες θερμομόνωσης,
ηχομόνωσηςή μόνωσηςκατά των
δονήσεων σε κτίρια ή άλλα
κατασκευαστικά έργα.
Η τάξηαυτήδεν περιλαμβάνει:
— στεγανοποίηση, βλέπε 45.22.
45.33 Υδραυλικές

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει:

εγκαταστά

— εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες

σεις

κατασκευές:

45330000

— υδραυλικού εξοπλισμού και ειδών
υγιεινής,
— εγκαταστάσεων φυσικού αερίου,
— εξοπλισμού καιαγωγών θέρμανσης,
εξαερισμού,ψύξης ή κλιματισμού,
— συστημάτων καταιονισμού
(σπρίνκλερ).
Η τάξηαυτήδεν περιλαμβάνει:
— εγκατάσταση και επισκευή
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
θέρμανσης,βλέπε 45.31.
45.34 Λοιπές

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει:

45234115

εγκαταστά

— εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού 45316000

σεις

και σηματοδότησης οδών,

παροχών

σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και

σε κτίρια

λιμένων,

45340000

— εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλες
κατασκευές εξαρτημάτων καιμόνιμων
προσαρτημάτων που δεν
κατατάσσονται αλλού.
45.4

Αποπεράτω
ση κτιρίων

45400000
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45.41 Επιχρίσεις
κονιαμάτων

Η τάξηαυτήπεριλαμβάνει:

45410000

— επίχρισησε κτίριαή άλλες
κατασκευέςεσωτερικών και
εξωτερικών γυψοκονιαμάτων ή
γυψομαρμαροκονιαμάτων (στόκου),
περιλαμβανομένων καιτων λεπτών
πήχεωνπου χρησιμοποιούνται ως
βάση γιατοκονίαμα.

45.42 Λεπτο-

Η τάξηαυτήπεριλαμβάνει:

ξυλουργικές

— τοποθέτηση μη

εργασίες

ιδιοκατασκευασμένων θυρών,

45420000

παραθύρων, πλαισίων γιαθύρεςκαι
παράθυρα,εξοπλισμένων κουζινών,
κλιμακοστασίων, εξοπλισμού
καταστημάτων καισυναφών ειδών,
από ξύλοή άλλα υλικά,
— εσωτερικάτελειώματα άλλες
οροφές,ξύλινεςεπενδύσεις τοίχων,
κινητά χωρίσματα κ.λπ.
Η τάξηαυτήδεν περιλαμβάνει:
— διάστρωση παρκέτων και άλλων
ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, βλέπε
45.43.
45.43 Επενδύσεις

Η τάξηαυτήπεριλαμβάνει:

δαπέδων και — διάστρωση, πλακόστρωση,
τοίχων

ανάρτηση ή τοποθέτησησε κτίριακαι
άλλες κατασκευές:
— επενδύσεις τοίχων ή τοποθέτηση
κεραμικών, τσιμεντένιων ή
λιθολαξευτώνπλακιδίων τοίχου ή
δαπέδου,
— παρκέτων καιάλλων ξύλινων
επενδύσεων δαπέδων, ταπήτων και
επενδύσεων δαπέδων από

45430000
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λινοτάπητες,
— περιλαμβανομένων αυτών από
ελαστικόή πλαστικές ύλες,
— επενδύσεων δαπέδων ή τοίχων από
μωσαϊκό, μάρμαρο,γρανίτη ή
σχιστόλιθο,
— χάρτινων ταπετσαριών τοίχου.
45.44 Χρωματισμοί Η τάξηαυτή περιλαμβάνει:
και

— εσωτερικούς καιεξωτερικούς

τοποθέτηση

χρωματισμούς κτιρίων,

45440000

υαλοπινάκων — χρωματισμούς έργων πολιτικού
μηχανικού,
— τοποθέτηση υαλοπινάκων,
καθρεπτών κ.λ.π.
Η τάξηαυτήδεν περιλαμβάνει:
— τοποθέτηση παραθύρων, βλέπε
45.42.
45.45 Λοιπές
εργασίες

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει:

45212212

— εγκατάσταση ιδιωτικών

και DA04

αποπεράτω κολυμβητηρίων,
σης κτιρίων

45450000

— ατμοκαθαρισμό,καθαρισμό με
αμμορριπή καισυναφείς
δραστηριότητεςγιατις εξωτερικές
επιφάνειες κτιρίων,
— λοιπές εργασίες αποπεράτωσης
κτιρίων καιτελειωμάτων π.δ.κ.α.
Η τάξηαυτήδεν περιλαμβάνει:
— εσωτερικό καθαρισμό κτιρίων και
λοιπών κατασκευών, βλέπε 74.70.

45.5

Εκμίσθωση
εξοπλισμού
κατασκευών
ή κατεδαφίσεων μαζί

45500000
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με το
χειριστή
45.50 Εκμίσθωση

Η τάξηαυτήδεν περιλαμβάνει:

εξοπλισμού

— εκμίσθωση μηχανημάτων και

κατασκευών

εξοπλισμού κατασκευών και

ή κατεδα-

κατεδαφίσεων χωρίςχειριστή, βλέπε

φίσεων

71.32.

45500000

μαζί με το
χειριστή
(1)Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.3037/90 του Συμβουλίου, της 9 η ς Οκτωβρίου 1990, για τη
στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον Κανονισμό(ΕΚ) αριθ.761/93τηςΕπιτροπής(ΕΕ L 83 της3.4.1993,σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ2(2)
Τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί μέσω διαδικασίας στην οποία έχει διασφαλιστεί
επαρκής δημοσιότητα και εφόσον η εκχώρηση βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια δεν
συνιστούν «ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» κατά την έννοια του άρθρου 2(2) του
παρόντος Νόμου. Ακολουθεί ένας κατάλογος με διαδικασίες που διασφαλίζουν
ικανοποιητική εκ των προτέρων διαφάνεια για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων με βάση
άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που δεν συνιστούν «ειδικά ή αποκλειστικά
δικαιώματα» κατάτην έννοια τουάρθρου 2(2)τουπαρόντος Νόμου:
(α)

Χορήγηση εξουσιοδότησης για την εκμετάλλευσηεγκαταστάσεων φυσικούαερίου
σύμφωνα με τιςδιατάξειςτουάρθρου4 τηςοδηγίας 2009/73/ΕΚ·

(β)

εξουσιοδότηση ή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατασκευή νέων
εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία
2009/72/ΕΚ·

(γ)

χορήγηση εξουσιοδότησης σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
άρθρο 9 τηςοδηγίας97/67/EΚ γιατιςεξουσιοδοτήσειςπου αφορούνταχυδρομικές
υπηρεσίες που

δεν ανατίθενται ή δεν πρόκειται να ανατεθούν κατ’

αποκλειστικότητα·
(δ)

διαδικασία γιατη χορήγηση εξουσιοδότησης για την εκτέλεσηδραστηριότητας που
περιλαμβάνει την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σύμφωνα με την οδηγία
94/22/EΚ·

(ε)

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών κατά την έννοια του κανονισμού (EΚ) αριθ.
1370/2007 για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών με λεωφορείο,τραμ,
σιδηρόδρομο ή μετρό, οι οποίες έχουν ανατεθεί βάσει διαδικασίας διαγωνισμού
σύμφωνα προς το άρθρο 5 παράγραφος 3 αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι η
χρονική του διάρκεια συνάδει με το άρθρο 4 παράγραφος 3 ή 4 του ανωτέρω
κανονισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 35(4)
A.

ΜΕΤΑΦΟΡΑΉΔΙΑΝΟΜΗΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΉΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Οδηγία2009/73/ΕΚ

B.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ,ΜΕΤΑΦΟΡΑΉΔΙΑΝΟΜΗΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οδηγία2009/72/ΕΚ

Γ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ,ΜΕΤΑΦΟΡΑΉΔΙΑΝΟΜΗΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
[Καμία]

Δ.

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣΣΤΟΝΤΟΜΕΑ ΤΩΝΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σιδηροδρομικέςεμπορευματικές μεταφορές
Οδηγία2012/34/ΕΕ
Διεθνείςσιδηροδρομικές μεταφορέςεπιβατών
Οδηγία2012/34/ΕΚ
Εθνικέςσιδηροδρομικές μεταφορέςεπιβατών
[Καμία]

E.

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ,ΤΡΑΜ,ΤΡΟΛΕΪΉΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
[Καμία]
ΣΤ.

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣΣΤΟΝΤΟΜΕΑ ΤΩΝΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οδηγία97/67/ΕΚ

Ζ.

ΕΞΟΡΥΞΗΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΉΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Οδηγία94/22/ΕΚ

H.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΚΑΙΕΞΟΡΥΞΗΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
[Καμία]

Θ.

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΑ, ΛΙΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ
[Καμία]

Ι.

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
[Καμία]

ΦΟΡΕΙΣ

ΣΤΟΝ

ΤΟΜΕΑ

ΤΩΝ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
[άρθρο72εδάφιο(8)]
Τα εργαλεία και τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών, αιτήσεων
συμμετοχής, καθώς και σχεδίων και μελετών πρέπει κατ’ελάχιστο όριο να διασφαλίζουν,
με τεχνικά μέσακαικατάλληλεςδιαδικασίες, ότι:
α)

Μπορεί να καθορίζεταιμε ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των
προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής, αιτήσεων προεπιλογής, καθώς και σχεδίων
και μελετών·

β)

μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις
καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως
άνω απαιτήσεων·

γ)

μόνον τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν
τιςημερομηνίεςαποσφράγισης των παραληφθεισών πληροφοριών·

δ)

στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας προεπιλογής, της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης ή ανάθεσηςτου διαγωνισμού, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των
υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον από δεόντως εξουσιοδοτημένα
πρόσωπα·

ε)

η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο από
εξουσιοδοτημέναπρόσωπακαιμόνον μετάτην προκαθορισμένη ημερομηνία·

στ)

στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’εφαρμογή των
εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον ταπρόσωπα ταεξουσιοδοτημένα να
λάβουν γνώση·

ζ)

σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των
όρων πρόσβασης που αναφέρονται στις παραγράφους β) έως στ), μπορεί να
εξασφαλίζεται ευλόγωςότιοιπαραβιάσεις ή οιαπόπειρες παραβίασης είναι σαφώς
ανιχνεύσιμες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
ΜΕΡΟΣ Α
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
[άρθρα39,63και67εδάφιο (1)]
I.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1.

Επωνυμία,

αριθμός

ταυτοποίησης

(εφόσον

προβλέπεται),

διεύθυνση

συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας,
ηλεκτρονική διεύθυνσηκαι διεύθυνση διαδικτύουτου αναθέτοντος φορέα και, εάν
διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονταιπρόσθετες
πληροφορίες.
2.

Κύριαασκούμενηδραστηριότητα.

3.

α)

Για τις συμβάσεις προμηθειών: είδος και ποσότητα ή αξία των παροχών ή
των προς προμήθειαειδών (κωδικοί CPV).

β)

Για τις συμβάσεις έργων: φύση και έκταση των παροχών, βασικά
χαρακτηριστικά του έργου ή των τμημάτων που το απαρτίζουν (κωδικοί
CPV).

γ)

Γιατιςσυμβάσειςυπηρεσιών: υπολογιζόμενο συνολικό ποσό των αγορών σε
καθεμίααπό τιςπροβλεπόμενες κατηγορίεςυπηρεσιών (κωδικοί CPV).

4.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της γνωστοποίησης της
δημοσίευσηςτηςπαρούσας προκήρυξης γιατο«προφίλαγοραστή».

5.

Ενδεχομένως, άλλεςσχετικέςπληροφορίες.

II.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
XΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙΩΣ ΜΕΣΟΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ
ΣΥΝΤΜΗΣΗ

ΤΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (άρθρο63εδάφιο2)
6.

Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να
εκδηλώνουν στον φορέατοενδιαφέρον τουςγιατην ή τις συμβάσεις.

7.

Ηλεκτρονική ή διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, άμεση,
πλήρης καιδωρεάνπρόσβαση σταέγγραφατηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης.
Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση για τους
λόγους που εκτίθενται στο άρθρο 69 εδάφιο (1) παράγραφοι (β) και (γ),
παρατίθενται στοιχεία για τον τρόπο αξιολόγησηςτων εγγράφωντηςδιαδικασίας
σύναψης σύμβασης.

Ή
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8.

Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί
μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης.

9.

Προθεσμίαπαραλαβής των αιτήσεων γιατην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή
διαπραγμάτευσης.

10.

Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων ή γενικά χαρακτηριστικά του
έργου ή κατηγορία της υπηρεσίας και περιγραφή.Αναφέρατε, ενδεχομένως, εάν
πρόκειται γιασυμφωνία-πλαίσιο. Να αναφέρονται επίσης οποιαδήποτε δικαιώματα
προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεσησυμβάσεων και η προσωρινή προθεσμία η
οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων καθώς και ο αριθμός
των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή
συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης το προσωρινό
χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού. Αναφέρατε κατά
πόσον πρόκειται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά
ή καιγιασυνδυασμό αυτών.

11.

Ο κωδικός NUTS γιατον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωσηέργων ή
ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση
προμηθειών και υπηρεσιών·εάν η σύμβαση υποδιαιρείταισε τμήματα,οισχετικές
πληροφορίεςπαρέχονται γιακάθετμήμα.

12.

Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσηςή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και,ει
δυνατόν,προθεσμίαέναρξης.

13.

Διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να εκδηλώνουν το
ενδιαφέρον τουςγραπτώς.

14.

Τελικήημερομηνίαπαραλαβήςεκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

15.

Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι υποψηφιότητες ή
προσφορές.

16.

Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα και οικονομικές και τεχνικές εγγυήσεις
που πρέπει να πληρεί εκείνος στον οποίον ανατίθεται η σύμβαση.

17.

α)

Προσωρινή ημερομηνία, εφόσον είναι γνωστή, της έναρξης της διαδικασίας
σύναψης τηςσύμβασης ή των συμβάσεων.

β)

Είδος της διαδικασίας ανάθεσης (κλειστές διαδικασίες, με χρήση ή μη
δυναμικού

συστήματος αγορών, ή

ανταγωνιστικές διαδικασίες με

διαπραγμάτευση).
18.

Κατάπερίπτωση, ειδικοίόροιστουςοποίους υπόκειταιη εκτέλεσητηςσύμβασης ή
των συμβάσεων.
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19.

Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του αν:
α)

Απαιτείται/γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής·

20.

β)

θαχρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες·

γ)

θαχρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική τιμολόγηση·

δ)

θαγίνουν δεκτέςηλεκτρονικές πληρωμές.

Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής
και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες
υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί
τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ)και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας
από την οποία είναιδυνατόν να λαμβάνονται οιπληροφορίεςαυτές.

21.

Εάν είναι γνωστά, τα κριτήρια τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν γιατην ανάθεσητηςσύμβασης. Πλην των περιπτώσεων κατάτις
οποίες η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βρίσκεται μόνο
κριτήριο την τιμή· τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή,
ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται,εφόσον
δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές ή δεν περιλαμβάνονται ούτε στην
πρόσκληση για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος που αναφέρεται στο άρθρο63 εδάφιο
(2) παράγραφος (α)(ii), ούτε στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή για
διαπραγμάτευση.

ΜΕΡΟΣ Β
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΗΝΠΕΡΙΟΔΙΚΗΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΓΙΑ "ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ"ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙΩΣ ΜΕΣΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
[άρθρα63 εδάφιο(1)και67 εδάφιο(1)]
1.

Επωνυμία,

αριθμός

ταυτοποίησης

(εφόσον

προβλέπεται),

διεύθυνση

συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο,αριθμός τηλεομοιοτυπίας,
ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντοςφορέα και,εάν
διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες
πληροφορίες.
2.

Κύρια ασκούμενηδραστηριότητα.

3.

Κωδικοί CPV.
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4.

Διεύθυνση του«προφίλ αγοραστή»στοΔιαδίκτυο (URL).

5.

Ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η
δημοσίευσητηςπεριοδικής ενδεικτικήςπροκήρυξης στο«προφίλ αγοραστή».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΣΥΝΑΨΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
[άρθρο47 εδάφιο(4)]
Εάν οι αναθέτοντεςφορείς έχουν αποφασίσει να διεξαγάγουν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία στα έγγραφα για τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης:
α)

Τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων θα αποτελέσουν αντικείμενο του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς κατά
τρόπον ώστε να εκφράζονται σε αριθμούςή ποσοστά·

β)

τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά
προκύπτουν από τιςπροδιαγραφέςτουαντικειμένου της σύμβασης·

γ)

τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων στη διάρκεια του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και, ενδεχομένως, τη χρονική στιγμή που τίθενται
στη διάθεσή τους,

δ)

τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού,

ε)

τους όρους υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις
προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις οι οποίες, ενδεχομένως,
απαιτούνται γιατην υποβολή προσφορών·

στ)

τιςκατάλληλες πληροφορίεςγιατοχρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα καιγια
τον τρόπο και τιςτεχνικές προδιαγραφέςτης σύνδεσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
[άρθρο54εδάφιο(1)]
Γιατουςσκοπούς τουπαρόντος Νόμου,νοείται ως,
(1)

«τεχνικήπροδιαγραφή» ένααπό τα ακόλουθα:
α)

Όταν πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών: Η προδιαγραφή
που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα
ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, ο
σχεδιασμός για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας
πρόσβασης

για τα άτομα με αναπηρίες), και η αξιολόγηση της

συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της
ασφάλειας ή των διαστάσεών του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την
ορολογία,τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδουςδοκιμών, τη συσκευασία, τη
σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις
διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου
ζωής της προμήθειας ή της υπηρεσίας, καθώς και τις διαδικασίες
αξιολόγησηςτης συμμόρφωσης·
β)

όταν πρόκειται για συμβάσεις έργων: Όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που
περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώσεων

και καθορίζουν τα

απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού,ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας
ειδών, και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό αυτών, έτσι
ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από τον
αναθέτοντα φορέα· τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα
περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, τον σχεδιασμό για όλες τις
απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με
αναπηρίες) και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την επίδοση, την
ασφάλεια ή τις διαστάσεις,συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά
με τηδιασφάλιση τηςποιότητας,την ορολογία,τασύμβολα,τιςδοκιμέςκαιτις
μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών,τις
οδηγίες χρήσης, καθώς και τιςδιαδικασίες και μεθόδουςπαραγωγής σεκάθε
στάδιο του κύκλου ζωής των έργων· τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν
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επίσης τους κανόνες μελέτης και υπολογισμού των έργων, τους όρους
δοκιμής, ελέγχουκαι παραλαβής των έργων,καθώς και τις κατασκευαστικές
τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλοόροτεχνικού χαρακτήραπου οαναθέτων
φορέας είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών
διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα καθώς και με τα υλικά ή τα
στοιχείαπου συνιστούν ταέργααυτά·
(2)

«πρότυπο»: Η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο
οργανισμό τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή διαρκή εφαρμογή, της οποίας
όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και η οποία εμπίπτει σε μία από τις
ακόλουθες κατηγορίες:
α)

«διεθνές πρότυπο»: πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό
τυποποίησης καιέχει τεθεί στηδιάθεσητουκοινού·

β)

«ευρωπαϊκό πρότυπο»: Πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό
τυποποίησης που έχει τεθείστηδιάθεσητουκοινού·

γ)

«εθνικό πρότυπο»: Πρότυπο που έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό
τυποποίησης καιέχει τεθεί στηδιάθεσητουκοινού·

(3)

«ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση»: Η τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων
ενός δομικού προϊόντος, σε συνάρτηση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του,
σύμφωνα προς το αντίστοιχο έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης,όπως ορίζεται
στοσημείο12τουάρθρου2 τουκανονισμού (ΕΕ) αριθ.305/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίουκαιτου Συμβουλίου1,

(4)

«κοινή τεχνική προδιαγραφή»:Η τεχνική προδιαγραφήστον τομέαΤΠΕ που έχει
εκπονηθεί σύμφωναμεταάρθρα13και14τουκανονισμού (ΕΕ) 1025/2012.

(5)

«τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε παραδοτέο το οποίο εκπονείται από τους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των ευρωπαϊκών προτύπων,
σύμφωναμεδιαδικασίεςπροσαρμοσμένεςστην εξέλιξητων αναγκών τηςαγοράς.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης
Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέατων δομικών
κατασκευών καιγιατην κατάργησητηςοδηγίας 89/106/ΕΟΚ τουΣυμβουλίου (ΕΕ L 88της 4.4.2011,
σ.5).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
[άρθρα63εδάφιο (1),66 εδάφιο(5)καιεδάφιο (7),67 εδάφιο (3),72εδάφιο(7)και98
εδάφιο(1)]
1.

Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων:
Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονταιστα άρθρα 63, 64,65,66,
89 και93 πρέπει να αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημοσιεύονται σύμφωνα με τους
ακόλουθουςκανόνες:
α)

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα63,64,65,
66,89και93 δημοσιεύονται μέσω τηςΥπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή από τους αναθέτοντες φορείς στην περίπτωση περιοδικών
ενδεικτικών προκηρύξεων που δημοσιεύονται για το «προφίλ αγοραστή»,
σύμφωνα μετοάρθρο 63 εδάφιο(1).
Οι αναθέτοντεςφορείς δύνανται επιπλέον να δημοσιεύουν τις πληροφορίες
αυτές μέσω του διαδικτύου στο σημείο «προφίλ αγοραστή», όπως
προβλέπεται στην παράγραφο2 υποπαράγραφος (β)κατωτέρω.

β)

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί στον αναθέτοντα
φορέατηβεβαίωση της δημοσίευσης.

2.

Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών:
α)

Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στο άρθρο69(1)παράγραφοι(γ)και
(δ),οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το πλήρες κείμενο των
εγγράφων τηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης.

β)

Το προφίλ αγοραστή μπορεί να περιλαμβάνει στις περιοδικές ενδεικτικές
προκηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο63 εδάφιο (1), πληροφορίεςγιατις
τρέχουσες προκηρύξεις, τις προγραμματιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που
έχουν συναφθεί,τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί, καθώς και κάθε άλλη
χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως αρμόδιο επικοινωνίας, αριθμότηλεφώνου
και τηλεομοιοτυπίας, ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση. Το
«προφίλ αγοραστή» μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περιοδικές ενδεικτικές
γνωστοποιήσεις

που

χρησιμοποιούνται

ως μέσο προκήρυξης

του

διαγωνισμού, καιδημοσιεύονται σε εθνικόεπίπεδο δυνάμει τουάρθρου68.
3.

Μορφή και λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων/γνωστο
ποιήσεων:
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Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων

και των

γνωστοποιήσεων με ηλεκτρονικά μέσα που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή
είναι διαθέσιμεςστην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου«http://simap.eu.int».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝΥΠΑΡΞΗΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
[άρθρα38εδάφιο2(β),64εδάφιο(1)και67εδάφιο (1)]
1.

Επωνυμία,

αριθμός

ταυτοποίησης

(εφόσον

προβλέπεται),

διεύθυνση

συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο,αριθμόςτηλεομοιοτυπίας,
ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και,εάν
διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες
πληροφορίες.
2.

Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.

3.

Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί
μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης.

4.

Σκοπός του συστήματος προεπιλογής (περιγραφήτων προϊόντων, υπηρεσιών ή
έργων ή κατηγοριών αυτών, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων
μέσω του συστήματος – κωδικοί CPV). Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο
εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS γιατον κύριο τόπο
παράδοσης ή εκτέλεσηςσεπερίπτωσηπρομηθειών και υπηρεσιών.

5.

Όροι που πρέπει να πληρούν οιοικονομικοί φορείς γιατην προεπιλογή τους βάσει
του συστήματος και μέθοδοι σύμφωνα με τις οποίες ελέγχεται η τήρηση των
προϋποθέσεων αυτών.Στις περιπτώσεις όπου η περιγραφήτων εν λόγωόρων και
μεθόδων ελέγχου είναι εκτενής και βασίζεται σε έγγραφα, στα οποία έχουν
πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, αρκεί περιληπτική αναφοράτων
κυριότερων προϋποθέσεων και μεθόδων καθώς και παραπομπή στα σχετικά
έγγραφα.

6.

Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το σύστημα προεπιλογής και διατυπώσεις
γιατην ανανέωσήτου.

7.

Μνεία του γεγονότοςότι η γνωστοποίηση χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης
διαγωνισμού.

8.

Διεύθυνση όπου μπορούν να ζητούνται περαιτέρω πληροφορίεςκαι τεκμηρίωση
σχετικά με το σύστημα προεπιλογής (αν είναι διαφορετική από αυτή που
αναφέρεται στην παράγραφο1).
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9.

Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής
και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες
υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί
τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας
από την οποία είναιδυνατόν να λαμβάνονται οιπληροφορίεςαυτές.

10.

Εάν είναι γνωστά, τα κριτήρια τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για την ανάθεσητης σύμβασης. Εκτός από την περίπτωσηκατά
την οποία η πλέον συμφέρουσααπό οικονομική άποψη προσφορά βρίσκεται μόνο
με βάση την τιμή, τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή,
ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται,εφόσον
δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφέςή δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση
για υποβολή προσφορών ή για διαπραγμάτευση.

11.

Εάν συντρέχει περίπτωση,διευκρίνιση του αν:
α)

Απαιτείται/γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής·

12.

β)

θαχρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες·

γ)

θαχρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική τιμολόγηση·

δ)

θαγίνουν δεκτέςηλεκτρονικές πληρωμές.

Ενδεχομένως, άλλεςσχετικές πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΙΣΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
[άρθρα65και67εδάφιο (1)]
A.

ΑΝΟΙΚΤΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1.

Επωνυμία,

αριθμός

ταυτοποίησης

(εφόσον

προβλέπεται),

διεύθυνση

συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας,
ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύουτου αναθέτοντος φορέα και, εάν
διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονταιπρόσθετες
πληροφορίες.
2.

Κύριαασκούμενηδραστηριότητα.

3.

Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί
μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενηςαπασχόλησης.

4.

Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες· να αναφέρεται, κατά
περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο ή για δυναμικό σύστημα
αγορών),περιγραφή (κωδικοί CPV). Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατάπόσον
η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή
μίσθωση-αγοράή γιασυνδυασμό αυτών.

5.

Ο κωδικός NUTS γιατον κύριοτόπο εκτέλεσης των έργων σεπερίπτωσηέργων ή
ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση
προμηθειών και υπηρεσιών.

6.

Γιατιςπρομήθειεςκαιταέργα:
α)

Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (κωδικοί CPV). Να
αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω
ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία
τάσσεται γιατην άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως,καθώςκαι
ο αριθμόςτων τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράςσυμβάσεων προς
ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται
επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών
προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η
έκταση των υπηρεσιών και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (κωδικοί
CPV).
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β)

Αναφοράτης δυνατότηταςή μη των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά
γιαμερικήκαι/ήγιαόλαταζητούμενα προϊόντα.
Εάν, όσον αφοράτις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται
σε τμήματα, αναφοράτων τμημάτων κατάτάξημεγέθους καιτηςδυνατότητας
υποβολής προσφορών γιαένα,περισσότερα ή καιγιαόλατα τμήματα.

γ)

Για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της
σύμβασης, στην περίπτωσηπου αυτήαφοράκαιτην εκπόνηση μελετών.

7.

Γιατιςυπηρεσίες:
α)

Είδος και ποσότητα των προϊόντων που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται
ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση
συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για
την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως, καθώς και ο αριθμός
των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή
συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει
δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων
διαγωνισμού γιατιςζητούμενεςυπηρεσίες.

β)

Διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας παραχωρείται, βάσει
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη
επαγγελματική κατηγορία.

γ)

Μνείατων σχετικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

δ)

Διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα
ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι
επιφορτισμένομετην εκτέλεσητης υπηρεσίας.

ε)

Διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά γιαμέροςτων ζητούμενων υπηρεσιών.

8.

Εάν είναι γνωστό, διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών)
προσφοράς(-ών) επιτρέπεταιή όχι.

9.

Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσηςή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και,ει
δυνατόν,προθεσμίαέναρξης.

10.

Ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη,
άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης.
Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση για τους
λόγους που εκτίθενται στο άρθρο 69 εδάφιο (1) παράγραφοι (γ) και (δ),
παρατίθενται στοιχεία για τον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα της διαδικασίας
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σύναψης σύμβασης.
11.

α)

Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των
ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση εισαγωγής δυναμικού συστήματος
αγοράς.

12.

β)

Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται.

γ)

Γλώσσα ή γλώσσες στιςοποίες συντάσσονται.

α)

Κατά περίπτωση, πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται στην
αποσφράγιση των προσφορών.

β)

Ημερομηνία,ώρα καιτόπος αποσφράγισης των προσφορών.

13.

Ενδεχομένως, απαιτούμενεςεγγυήσεις.

14.

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής και/ή παραπομπές στις σχετικές
κανονιστικές διατάξεις.

15.

Κατά περίπτωση, νομική μορφήτην οποία θαπρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία
οικονομικών φορέων,εφόσον τηςανατεθεί η σύμβαση.

16.

Ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρεί ο
οικονομικός φορέαςστον οποίο ανατίθεται η σύμβαση.

17.

Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά
του.

18.

Κατά περίπτωση, ειδικοί όροιστους οποίους υπόκειται η εκτέλεσητηςσύμβασης ή
των συμβάσεων.

19.

Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 79, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την
ανάθεση της σύμβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βρίσκεται μόνο με βάση την τιμή,
τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά
σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών επισημαίνονται, εφόσονδεν περιλαμβάνονται
στις προδιαγραφές.

20.

Κατά περίπτωση, ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπή ή παραπομπές στη
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής
ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης
της παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή» στην οποία αναφέρεται η
σύμβαση.

21.

Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής
και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες
υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί
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τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος
από τοοποίο δυνατόν να λαμβάνονταιοιπληροφορίες αυτές.
22.

Ημερομηνία αποστολής τηςπροκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

23.

Ενδεχομένως, άλλεςσχετικέςπληροφορίες.

B.

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1.

Επωνυμία,

αριθμός

ταυτοποίησης

(εφόσον

προβλέπεται),

διεύθυνση

συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο,αριθμόςτηλεομοιοτυπίας,
ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και,εάν
διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες
πληροφορίες.
2.

Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.

3.

Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί
μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης.

4.

Φύσητηςσύμβασης (προμήθειες,έργα ή υπηρεσίες· αναφέρατε,κατά περίπτωση,
εάν πρόκειταιγιασυμφωνία-πλαίσιο), περιγραφή(κωδικοί CPV). Κατά περίπτωση,
να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά,
χρηματοδοτικήμίσθωση,μίσθωση ή μίσθωση-αγοράή γιασυνδυασμό αυτών.

5.

Ο κωδικός NUTS γιατον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωσηέργων ή
ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση
προμηθειών και υπηρεσιών.

6.

Γιατιςπρομήθειεςκαιταέργα:
α)

Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (κωδικοί CPV). Να
αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω
ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία
τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως,καθώςκαι
ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς
ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται
επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών
προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η
έκταση των υπηρεσιών και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (κωδικοί
CPV).

β)

Αναφοράτηςδυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά
γιαμερικάκαι/ήγιαόλαταζητούμενα προϊόντα.
Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται
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σε τμήματα, αναφοράτων τμημάτων κατάτάξημεγέθους καιτηςδυνατότητας
υποβολής προσφορών γιαένα,περισσότερα ή καιγιαόλατα τμήματα.
γ)

Πληροφορίες για το στόχο του έργουή της σύμβασης, στην περίπτωση που
αυτήαφοράκαιτην εκπόνηση μελετών.

7.

Γιατιςυπηρεσίες:
α)

Είδος και ποσότητα των προϊόντων που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται
ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση
συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για
την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως, καθώς και ο αριθμός
των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή
συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει
δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων
διαγωνισμού γιατιςζητούμενεςυπηρεσίες.

β)

Διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας παραχωρείται, βάσει
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη
επαγγελματική κατηγορία.

γ)

Μνείατων σχετικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

δ)

Διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα
ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι
επιφορτισμένομετην εκτέλεσητης υπηρεσίας.

ε)

Διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά γιαμέροςτων ζητούμενων υπηρεσιών.

8.

Εάν είναι γνωστό, διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών)
προσφοράς(-ών) επιτρέπεταιή όχι.

9.

Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης και, ει δυνατόν,
προθεσμίαέναρξης.

10.

Κατά περίπτωση, νομική μορφήτην οποία θαπρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία
οικονομικών φορέων,εφόσοντηςανατεθεί η σύμβαση.

11.

12.

α)

Καταληκτικήημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

β)

Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται.

γ)

Γλώσσα ή γλώσσες στιςοποίες συντάσσονται.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των προσκλήσεων υποβολής των
προσφορών.

13.

Ενδεχομένως, απαιτούμενεςεγγυήσεις.

14.

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής και/ή παραπομπές στις σχετικές
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κανονιστικές διατάξεις.
15.

Πληροφορίες σχετικά με την κατάστασητου οικονομικού φορέα και ελάχιστοι όροι
οικονομικού καιτεχνικού χαρακτήραπου πρέπει αυτός να πληρεί.

16.

Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 79, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την
ανάθεση της σύμβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βρίσκεταιμόνο με βάση την τιμή,
τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά
σπουδαιότηταςτων κριτηρίων αυτών επισημαίνονται,εφόσον δεν περιλαμβάνονται
στις προδιαγραφές ή δεν επισημαίνονται στην πρόσκληση για υποβολή
προσφορών.

17.

Κατάπερίπτωση, ειδικοίόροιστουςοποίους υπόκειταιη εκτέλεσητηςσύμβασης ή
των συμβάσεων.

18.

Κατά περίπτωση, ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπή ή παραπομπές στη
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής
ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης
της παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή» στην οποία αναφέρεται η
σύμβαση.

19.

Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής
και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης.Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες
υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί
τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ)και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας
από την οποία είναιδυνατόν να λαμβάνονταιοιπληροφορίες αυτές.

20.

Ημερομηνία αποστολής τηςπροκήρυξης από τουςαναθέτοντες φορείς.

21.

Ενδεχομένως, άλλεςσχετικέςπληροφορίες.

Γ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

1.

Επωνυμία,

αριθμός

ταυτοποίησης

(εφόσον

προβλέπεται),

διεύθυνση

συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο,αριθμόςτηλεομοιοτυπίας,
ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και,εάν
διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες
πληροφορίες.
2.

Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.

3.

Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί
μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης.

1396

4.

Φύσητηςσύμβασης (προμήθειες,έργα ή υπηρεσίες· αναφέρατε,κατά περίπτωση,
εάν πρόκειταιγιασυμφωνία-πλαίσιο), περιγραφή(κωδικοί CPV). Κατά περίπτωση,
να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά,
χρηματοδοτικήμίσθωση,μίσθωση ή μίσθωση-αγοράή γιασυνδυασμό αυτών.

5.

Ο κωδικός NUTS γιατον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή
ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση
προμηθειών και υπηρεσιών.

6.

Γιατιςπρομήθειεςκαιταέργα:
α)

Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (κωδικοί CPV). Να
αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω
ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία
τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως,καθώςκαι
ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς
ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται
επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών
προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η
έκταση των υπηρεσιών και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (κωδικοί
CPV).

β)

Αναφοράτηςδυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά
γιαμερικάκαι/ήγιαόλαταζητούμενα προϊόντα.
Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται
σε τμήματα,αναφοράτων τμημάτων κατάτάξημεγέθους καιτης δυνατότητας
υποβολής προσφορών γιαένα,περισσότεραή καιγιαόλατα τμήματα.

γ)

Για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της
σύμβασης,στην περίπτωσηπου αυτήαφοράκαιτην εκπόνηση μελετών.

7.

Γιατιςυπηρεσίες:
α)

Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται
ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση
συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεταιγια
την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως, καθώς και ο αριθμός
των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράςσυμβάσεων προς ανάθεση ή
συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει
δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων
διαγωνισμού γιατιςζητούμενες υπηρεσίες.

β)

Διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας παραχωρείται, βάσει
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νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη
επαγγελματική κατηγορία.
γ)

Μνείατων σχετικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

δ)

Διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα
ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι
επιφορτισμένομετην εκτέλεσητης υπηρεσίας.

ε)

Διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά γιαμέροςτων ζητούμενων υπηρεσιών.

8.

Εάν είναι γνωστό, διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών)
προσφοράς(-ών) επιτρέπεταιή όχι.

9.

Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης και, ει δυνατόν,
προθεσμίαέναρξης.

10.

Κατά περίπτωση, νομική μορφήτην οποία θαπρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία
οικονομικών φορέων,εφόσον τηςανατεθεί η σύμβαση.

11.

α)

Καταληκτικήημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

β)

Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται.

γ)

Γλώσσα ή γλώσσες στιςοποίες συντάσσονται.

12.

Κατάπερίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις.

13.

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής και/ή παραπομπές στις σχετικές
κανονιστικές διατάξεις.

14.

Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οικονομικού φορέα και ελάχιστοιόροι
οικονομικού καιτεχνικού χαρακτήρα που πρέπει αυτόςνα πληρεί.

15.

Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 79, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την
ανάθεση της σύμβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βρίσκεται μόνο με κριτήριο την
τιμή, τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά
σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών επισημαίνονται, εφόσονδεν περιλαμβάνονται
στις προδιαγραφές ή δεν επισημαίνονται στην πρόσκληση για συμμετοχή σε
διαπραγμάτευση.

16.

Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν
ήδηεπιλεγείαπό τον αναθέτοντα φορέα.

17.

Κατά περίπτωση, ειδικοί όροιστους οποίους υπόκειται η εκτέλεσητηςσύμβασης ή
των συμβάσεων.
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18.

Κατά περίπτωση, ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπή ή παραπομπές στη
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής
ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης
της παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή» στην οποία αναφέρεται η
σύμβαση.

19.

Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής
και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες
υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί
τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας
από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οιπληροφορίεςαυτές.

20.

Ημερομηνία αποστολής τηςπροκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

21.

Ενδεχομένως, άλλεςσχετικές πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΙΣΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
[άρθρα66και67εδάφιο (1)]
I.

Πληροφορίες για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης2

1.

Επωνυμία,

αριθμός

ταυτοποίησης

(εφόσον

προβλέπεται),

διεύθυνση

συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο,αριθμόςτηλεομοιοτυπίας,
ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και,εάν
διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες
πληροφορίες.
2.

Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.

3.

Είδος τηςσύμβασης (προμήθειες,έργαή υπηρεσίες και κωδικοί CPV· αναφέρατε,
κατάπερίπτωση, εάνπρόκειταιγια συμφωνία-πλαίσιο).

4.

Συνοπτική τουλάχιστον περιγραφήτου είδουςκαι της ποσότητας των προϊόντων,
έργων ή των παρεχομένων υπηρεσιών.

5.

α)

Μορφή της προκήρυξης διαγωνισμού (προκήρυξη για την ύπαρξη
διαδικασίας προεπιλογής, περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, πρόσκληση
υποβολής προσφορών).

β)

Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπή ή παραπομπές στη δημοσίευση
τηςπροκήρυξης στην ΕπίσημηΕφημερίδατηςΕυρωπαϊκής Ένωσης.

γ)

Εάν πρόκειται για συμβάσεις που συνάπτονται χωρίς προηγούμενη
προκήρυξη διαγωνισμού,μνείατηςσχετικής διάταξηςτουάρθρου44.

6.

Διαδικασία σύναψης συμβάσεων (ανοικτή,κλειστή ή μεδιαπραγμάτευση).

7.

Αριθμόςτων παραληφθεισώνπροσφορών, όπου καθορίζεται:
α)

Ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαναπό οικονομικούς φορείς που
είναι μικρομεσαίεςεπιχειρήσεις·

β)

ο αριθμόςτων προσφορών που ελήφθησαναπό το εξωτερικό·

γ)

ο αριθμόςτων προσφορών που ελήφθησαν ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση πολλαπλών αναθέσεων (τμήματα,πολλαπλές συμφωνίες-πλαίσιο),
οι εν λόγω πληροφορίεςπαρέχονται γιακάθε ανάθεση.

Τα στοιχείατων παραγράφων 6,9 και11 θεωρούνται μη δημοσιεύσιμα εφόσον ο αναθέτωνφορέας
κρίνει ότι η δημοσίευσήτουςθίγει ευαίσθητοεμπορικόσυμφέρον.
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8.

Ημερομηνία της σύναψης της σύμβασης ή των συμβάσεων ή της συμφωνίας ή
συμφωνιών- πλαίσιο κατόπιν αποφάσεως γιατην ανάθεσηή την σύναψή τους.

9.

Αντίτιμο που καταβλήθηκεγιααγορέςευκαιρίαςσύμφωνα με τοάρθρο 44(η).

10.

Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού
NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση
διαδικτύου τουαναδόχου ή των αναδόχων, συμπεριλαμβανομένων:

11.

α)

Πληροφοριών σχετικά με τοεάν ο ανάδοχος είναι μικρομεσαία επιχείρηση·

β)

πληροφοριών σχετικά μετοεάνη σύμβαση ανατέθηκεσε κοινοπραξία.

Αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν η σύμβαση αποτέλεσε ή μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο υπεργολαβίας.

12.

Αντίτιμο που καταβλήθηκε ή αντίτιμο της υψηλότερης και της χαμηλότερης
προσφοράς που ελήφθηυπόψηκατάτην ανάθεσητης σύμβασης.

13.

Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής
και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφοράτις προθεσμίες
υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί
τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας
από την οποία είναιδυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

14.

Προαιρετικές πληροφορίες:
–

Αξία καιτμήμα τηςσύμβασης τοοποίο μπορεί να ανατίθεται με υπεργολαβία
σετρίτους,

–

κριτήρια ανάθεσηςτης σύμβασης.

II.

Πληροφορίεςπου δεν προορίζονται για δημοσίευση

15.

Αριθμός ανατεθεισών συμβάσεων (σε περίπτωση που μια ανάθεση έχει γίνει σε
περισσότερους τουενόςπρομηθευτές).

16.

Αξία κάθεανατεθείσας σύμβασης.

17.

Χώρα καταγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας (κοινοτική ή εκτός Κοινότητας
και,στη δεύτερη περίπτωση,κατάταξηανά τρίτη χώρα).

18.

Κριτήριο ανάθεσηςπου χρησιμοποιείται.

19.

Η σύμβαση ανατέθηκε σε προσφέροντα που είχε υποβάλει εναλλακτική
προσφορά,σύμφωνα μετοάρθρο58εδάφιο(1).

20.

Υπήρξαν προσφορές που δεν επελέγησαν διότι ήταν ασυνήθιστα χαμηλές
σύμφωνα μετοάρθρο 8 1 .

21.

Ημερομηνία αποστολής τηςγνωστοποίησης από τον αναθέτονταφορέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΩΝΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ
ΔΙΑΛΟΓΟ,ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΉΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
[άρθρο70εδάφιο (2)]
1.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών, συμμετοχής σε διάλογοή διαπραγμάτευσης
δυνάμειτουάρθρου70πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α)

Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη
διεύθυνσηστην οποία πρέπει να διαβιβασθούν και τη γλώσσα ή τιςγλώσσες
στιςοποίεςπρέπει να συνταχθούν:
Νοείται ότι, στην περίπτωση συμβάσεων

που συνάπτονται

μέσω

ανταγωνιστικού διαλόγουή σύμπραξης καινοτομίας,οι εν λόγω πληροφορίες
δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευσηαλλά
επισημαίνονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών·
β)

στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ημερομηνία που έχει
καθοριστεί και τη διεύθυνση για την έναρξη της φάσηςτων διαβουλεύσεων,
καθώςκαιτηγλώσσα ή τιςγλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν·

γ)

παραπομπήσεοποιαδήποτε δημοσιευθείσαπροκήρυξη διαγωνισμού·

δ)

ταστοιχείακάθεπροκήρυξης διαγωνισμού που έχει δημοσιευθείήδη·

ε)

τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης όταν δεν περιλαμβάνονται στην
ανακοίνωση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής που χρησιμεύει ως
μέσοπροκήρυξης διαγωνισμού·

στ) τη σχετική στάθμισητων κριτηρίων ανάθεσης τηςσύμβασης ή,ενδεχομένως,
τη φθίνουσασειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, σε περίπτωση που
δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στην ανακοίνωση για
την ύπαρξη συστήματοςπροεπιλογής ή στιςπροδιαγραφές.
2.

Ότανη έναρξηδιαγωνισμού πραγματοποιείται με περιοδική ενδεικτική προκήρυξη,
οι αναθέτοντες φορείς καλούν εκ των υστέρων όλους τους υποψηφίους να
επιβεβαιώσουν το ενδιαφέροντους βάσει λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με
την εν λόγω σύμβαση, πριν να αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των
συμμετεχόντων σεδιαπραγμάτευση.
Η πρόσκληση αυτήπεριλαμβάνειτουλάχιστον τιςακόλουθες πληροφορίες:
α)

Φύση και ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων

όλων των δικαιωμάτων

προαιρέσεως για συμπληρωματικές συμβάσεις και, ει δυνατόν, την
εκτιμώμενη προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω
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δικαιωμάτων

προαιρέσεως·

εάν

πρόκειται

για

επαναλαμβανόμενες

συμβάσεις, φύση και ποσότητα, και, ει δυνατόν, την κατά προσέγγιση
προθεσμία δημοσίευσης μεταγενέστερων προκηρύξεων διαγωνισμών για
έργα,προμήθειεςή υπηρεσίες που προκηρύσσονται·
β)

είδοςτηςδιαδικασίας:κλειστήή με διαπραγμάτευση·

γ)

ενδεχομένως, ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των
προμηθειών, τηςεκτέλεσηςτων έργων ή τηςπαροχής των υπηρεσιών·

δ)

όταν δεν μπορεί να παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση, διεύθυνση και
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων των
ενδιαφερομένων να λάβουν τα έγγραφα της διαδικασίαςσύναψης σύμβασης,
καθώςκαιγλώσσα ή γλώσσες στιςοποίες πρέπει να συντάσσονται·

ε)

διεύθυνση τουαναθέτοντος φορέα

στ) όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα,χρηματοοικονομικές εγγυήσειςκαι
πληροφορίεςπου απαιτούνται από τουςοικονομικούς φορείς·
ζ)

είδος της σύμβασης που αποτελεί αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής
προσφορών: αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ή
συνδυασμός των ανωτέρω συμβάσεων και

η)

κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και στάθμιση αυτών ή, ενδεχομένως, τα
κριτήρια αυτά κατά σειρά σπουδαιότητας, σε περίπτωση που δεν
περιλαμβάνονται στην περιοδική ενδεικτική προκήρυξη ή στιςπροδιαγραφές
ή στην πρόσκλησηπρος υποβολή προσφορών ή προς διαπραγμάτευση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ4(3)
[άρθρα73εδάφιο(8)και 83]
Σύμβαση ΔOΕ 87περί συνδικαλιστικής ελευθερίαςκαι προστασίας
συνδικαλιστικού δικαιώματος
Σύμβαση ΔOΕ 98περί συνδικαλιστικού δικαιώματοςκαι συλλογικών
διαπραγματεύσεων
Σύμβαση ΔOΕ 29σχετικά μετην αναγκαστική εργασία
Σύμβαση ΔOΕ 105σχετικά μετην κατάργησητηςαναγκαστικής εργασίας
Σύμβαση ΔOΕ 138γιατην ελάχιστηηλικία απασχόλησης
Σύμβαση ΔOΕ 111 γιατην εισαγωγήδιακρίσεων (εργασίακαι απασχόληση)
Σύμβαση ΔOΕ 100σχετικά μετην ίση αμοιβή
Σύμβαση ΔOΕ 182σχετικά μετιςχειρότερεςμορφέςπαιδικήςεργασίας
Σύμβαση τηςΒιέννηςγιατην προστασία τηςστιβάδαςτουόζοντος και
πρωτόκολλο τουΜόντρεαλ γιατιςουσίεςπου καταστρέφουντηστιβάδατου
όζοντος
Σύμβαση τηςΒασιλείαςγιατονέλεγχοτηςδιασυνοριακήςδιακίνησης επικίνδυνων
αποβλήτων καιτηςδιάθεσήςτους(Σύμβαση τηςΒασιλείας)
Σύμβαση τηςΣτοκχόλμης γιατουςέμμονουςοργανικούςρύπους (Σύμβαση της
Στοκχόλμης γιατους ΕΟΡ)
Σύμβαση σχετικά μετηδιαδικασίασυναίνεσης μετάαπό ενημέρωσηόσον αφορά
ορισμέναεπικίνδυνα χημικά προϊόντα καιφυτοφάρμακαστοδιεθνές εμπόριο
(UNEP/FAO)(Σύμβαση ΣΜΕ),Ρότερνταμ,10/09/1998καιτατρίασχετικά
περιφερειακά πρωτόκολλα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕNΩΣHΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 80(3)

Οδηγία2009/33/ΕΚ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
[άρθρο86εδάφιο(1)]
1.

Επωνυμία,

αριθμός

ταυτοποίησης

(εφόσον

προβλέπεται),

διεύθυνση

συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο,αριθμός τηλεομοιοτυπίας,
ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντοςφορέα και,εάν
διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες
πληροφορίες.
2.

Κύρια ασκούμενηδραστηριότητα.

3.

Κωδικοί CPV.

4.

Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωσηέργων ή
ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση
προμηθειών και υπηρεσιών.

5.

Περιγραφήτης σύμβασης πριν και μετά την τροποποίηση: Φύση και έκταση των
έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των
υπηρεσιών.

6.

Εάν συντρέχει περίπτωση, αύξηση της τιμής που προκλήθηκε από την
τροποποίηση.

7.

Περιγραφήτων περιστάσεων που κατέστησαν αναγκαίατην τροποποίηση.

8.

Ημερομηνία τηςαπόφασηςανάθεσηςτης σύμβασης.

9.

Εάν συντρέχει περίπτωση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του
κωδικού NUTS, τηλέφωνο,αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και
διεύθυνση διαδικτύου του νέου οικονομικού φορέα ή των νέων οικονομικών
φορέων.

10.

Πληροφορίεςσχετικά με τοαν η σύμβαση σχετίζεταιμε έργοκαι/ήπρόγραμμα που
χρηματοδοτείται μεπόρους της Ένωσης.

11.

Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής
και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες
υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός
τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας,καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας
από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτέςοι πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΙΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 88
(άρθρο 10)
Κωδικός CPV

Περιγραφή

75200000-8· 75231200-6· 75231240-8·

Υπηρεσίες υγείας,κοινωνικές υπηρεσίες και

79611000-0· 79622000-0 [Υπηρεσίες

συναφείςπροςαυτές υπηρεσίες

διάθεσηςπροσωπικούοικιακών βοηθών]·
79624000-4 [Υπηρεσίες διάθεσης
νοσηλευτικού προσωπικού]και
79625000-1 [Υπηρεσίες διάθεσης
ιατρικού προσωπικού]
από 85000000-9 έως 85323000-9·
98133100-5,98133000-4· 98200000-5
και· 98500000-8 [Νοικοκυριά που
απασχολούν οικιακό βοηθητικό
προσωπικό]και 98513000-2 έως
98514000-9 [Υπηρεσίες ανθρώπινου
δυναμικού γιαοικιακέςεργασίες,
Υπηρεσίες πρακτορείων διάθεσης
εργατικούδυναμικού για οικιακές
εργασίες,υπηρεσίες υπαλληλικού
προσωπικούγραφείων για οικιακές
εργασίες,Προσωρινό προσωπικόγια
οικιακές εργασίες,Υπηρεσίες οικιακής
βοήθειας και Οικιακές υπηρεσίες]
85321000-5 και 85322000-2,75000000-6

Διοικητικές κοινωνικές, εκπαιδευτικές,

[Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας

υγειονομικές και πολιτιστικές υπηρεσίες

και κοινωνικής ασφάλισης],75121000-0,
75122000-7,75124000-1· από
79995000-5 έως 79995200-7· από
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης έως 80660000-8· από
92000000-1 έως 92700000-8
79950000-8 [Υπηρεσίες διοργάνωσης
εκθέσεων και συνεδρίων], 79951000-5
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[Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων],
79952000-2 [Υπηρεσίες εκδηλώσεων],
79952100-3 [Υπηρεσίες οργάνωσης
πολιτιστικών εκδηλώσεων], 79953000-9
[Υπηρεσίες οργάνωσης φεστιβάλ],
79954000-6 [Υπηρεσίες οργάνωσης
πάρτι],79955000-3 [Υπηρεσίες
οργάνωσης επιδείξεων μόδας],
79956000-0 [Υπηρεσίες οργάνωσης
εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων]
75300000-9

Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής
ασφάλισης3

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
98000000-3· 98120000-0· 98132000-7·

Λοιπέςκοινοτικές,κοινωνικές και ατομικές

98133110 -8και 98130000 -3

υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών
παρεχόμενων από συνδικαλιστικές
οργανώσεις, πολιτικές οργανώσεις, ενώσεις
νέων και λοιπές υπηρεσίες συλλογικών
οργανώσεων

98131000-0

Θρησκευτικές υπηρεσίες

55100000-1 έως 55410000-7·

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων

55521000-8 έως 55521200-0
[55521000-8Υπηρεσίες τροφοδοσίας
ιδιωτικών οικιών με έτοιμα φαγητά,
55521100-9 Υπηρεσίες παροχής
γευμάτων κατ’οίκον από την κοινωνική
πρόνοια, 55521200-0 Υπηρεσίες
παράδοσης γευμάτων]
55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας,
55522000-5 Υπηρεσίες τροφοδοσίας

Οι υπηρεσίες αυτές δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο εάν παρέχονται ως μη οικονομικές
υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος· η Δημοκρατία είναι ελεύθερη να οργανώνει την παροχή
υποχρεωτικών κοινωνικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών είτε ως υπηρεσιών γενικού οικονομικού
ενδιαφέροντος είτεως μη οικονομικών υπηρεσιών γενικούενδιαφέροντος.
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εταιρειών μεταφορών με έτοιμαγεύματα,
55523000-2 Υπηρεσίες τροφοδοσίας
άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με
έτοιμαγεύματα, 55524000-9 Υπηρεσίες
τροφοδοσίαςσχολείων με έτοιμαγεύματα
55510000-8 Υπηρεσίες καντίνας,
55511000-5 Υπηρεσίες καντίνας και
άλλεςυπηρεσίες καφετέριας
περιορισμένης πελατείας,55512000-2
Υπηρεσίες διαχείρισης καντίνας,
55523100-3 Υπηρεσίες σχολικών
γευμάτων
79100000-5 έως 79140000-7·

Νομικές υπηρεσίες στον βαθμό που δεν

75231100-5·

εξαιρούνταιβάσει τουάρθρου23(1)(γ)

75100000-7 έως 75120000-3·

Λοιπέςδιοικητικές και κρατικές υπηρεσίες

75123000-4· 75125000-8 έως
75131000-3
75200000-8 έως 75231000-4

Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο

75231210-9 έως 75231230-5·

Υπηρεσίες φυλακών, δημόσιαςασφάλειας

75240000-0 έως 75252000-7·

και διάσωσης, στο βαθμό που δεν

794300000-7· 98113100-9

αποκλείονται, βάσει τουάρθρου23(1)(η)

79700000-1 έως 79721000-4 [Υπηρεσίες

Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας

ερευνών και ασφάλειας, Υπηρεσίες
ασφάλειας,Υπηρεσίες παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού, Υπηρεσίες
φύλαξης,Υπηρεσίες επιτήρησης,
Υπηρεσίες συστήματος ανίχνευσης,
Υπηρεσίες ανεύρεσης φυγόδικων,
Υπηρεσίες περιπόλου, Υπηρεσίες
παράδοσης υπηρεσιακού διακριτικού
σήματος,Ανακριτικές υπηρεσίες και
Υπηρεσίες γραφείου ιδιωτικής
αστυνομίας]
79722000-1[Υπηρεσίες γραφολογίας],
79723000-8 [Υπηρεσίες ανάλυσης
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απορριμμάτων]
98900000-2[Παροχήυπηρεσιών από

Διεθνείς υπηρεσίες

οργανισμούς καιφορείςεκτός
επικράτειας] και98910000-5[Παροχή
ειδικώνυπηρεσιώνπρος διεθνείς
οργανισμούς και φορείς]
64000000-6[Υπηρεσίες ταχυδρομείων

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

και τηλεπικοινωνιών], 64100000-7
[Υπηρεσίες κρατικών καιιδιωτικών
ταχυδρομείων], 64110000-0
[Ταχυδρομικές υπηρεσίες], 64111000-7
[Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν
εφημερίδεςκαιπεριοδικά], 64112000-4
Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν
επιστολές],64113000-1 [Ταχυδρομικές
υπηρεσίες που αφορούνδέματα],
64114000-8[Ταχυδρομικές υπηρεσίες
συναλλαγής μετοκοινό], 64115000-5
[Υπηρεσίες ενοικίασηςταχυδρομικών
θυρίδων],64116000-2 [Υπηρεσίες ποστ
ρεστάντ],64122000-7[Υπηρεσίες
ενδοϋπηρεσιακής αλληλογραφίαςκαι
ταχυδρόμησης]
50116510-9[Υπηρεσίες αναγόμωσης
ελαστικών],71550000-8[Υπηρεσίες
σιδηρουργού]

Διάφορες υπηρεσίες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
[άρθρο 89 εδάφιο(3)]
ΜέροςA Προκήρυξη διαγωνισμού
1.

Επωνυμία,

αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση

συμπεριλαμβανομένου

του

κωδικού

NUTS,

τηλέφωνο,

αριθμός

τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του
αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία
μπορούν να λαμβάνονταιπρόσθετες πληροφορίες.
2.

Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.

3.

Περιγραφή των υπηρεσιών ή κατηγοριών αυτών και,όπου κρίνεται κατάλληλο,
των συναφών έργων και προμηθειών, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στις σχετικές ποσότητες ή
τιμές, κωδικοί CPV.

4.

Κωδικός NUTS γιατο κύριο τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών.

5.

Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί
μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης.

6.

Κύριοι όροι που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για τη συμμετοχή
τους, ή, κατά περίπτωση, ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία μπορούν να
ληφθούν λεπτομερείς πληροφορίες.

7.

Προθεσμίαεπικοινωνίας μετον αναθέτοντα φορέα σχετικά μετησυμμετοχή.

8.

Ενδεχομένως, άλλες σχετικέςπληροφορίες.

Μέρος Β Περίοδος ενδεικτικήςπροκήρυξης
1.

Επωνυμία,

αριθμός ταυτοποίησης

(εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση

συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και
διεύθυνση διαδικτύουτουαναθέτοντος φορέα.
2.

Σύντομη περιγραφήτης σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένων των αριθμών
αναφοράς των κωδικών CPV.

3.

Στον βαθμόπου είναι ήδη γνωστοί:
ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσηςτων έργων σε περίπτωση
έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσηςσε
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περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών
το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προμηθειών, έργων ή
υπηρεσιών και ηδιάρκεια της σύμβασης
οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στιςοποίεςπεριλαμβάνονται
εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για σύμβαση που
μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί
μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεωνεργασίας,
εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της
υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή
διοικητικών διατάξεων, μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας
ανάθεσης
4

Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να
εκδηλώνουν στον αναθέτοντα φορέα το ενδιαφέρον τους για την ή τις
συμβάσεις

και

της

τελικής ημερομηνίας

παραλαβής

εκδηλώσεων

ενδιαφέροντος και διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις
ενδιαφέροντος
Μέρος Γ Γνωστοποιήσεις γιατην ύπαρξη συστήματοςπροεπιλογής
1

Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση
συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και
διεύθυνση διαδικτύουτουαναθέτοντος φορέα

2

Σύντομη περιγραφήτης σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένων των αριθμών
αναφοράς των κωδικών CPV

3

Στον βαθμόπου είναι ήδη γνωστοί
Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσηςτων έργων σε περίπτωση
έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσηςσε
περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών,
το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προμηθειών, έργων ή
υπηρεσιών και ηδιάρκεια τηςσύμβασης,
οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στιςοποίεςπεριλαμβάνονται
εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για σύμβαση που
μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί
μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεωνεργασίας,
εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της
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υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή
διοικητικών διατάξεων,μιασυγκεκριμένηεπαγγελματικήκατηγορία
σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας
ανάθεσης.
4.

Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να
εκδηλώνουν στον αναθέτοντα φορέα το ενδιαφέρον τους για την ή τις
συμβάσεις και της τελικής ημερομηνίας παραλαβής εκδηλώσεων
ενδιαφέροντος και διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις
ενδιαφέροντος.

5.

Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το σύστημα προεπιλογής και
διατυπώσεις γιατην ανανέωσήτου.

ΜέροςΔ Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης
1.

Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση
συμπεριλαμβανομένου

του

κωδικού

NUTS,

τηλέφωνο,

αριθμός

τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του
αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία
μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετεςπληροφορίες.
2.

Κύριαασκούμενηδραστηριότητα.

3.

Συνοπτική τουλάχιστον περιγραφή του είδους και της ποσότητας των
υπηρεσιών και,όπου κρίνεται κατάλληλο,των παρεμπιπτόντων έργων και των
παρεχομένων προμηθειών.

4.

Παραπομπή στη δημοσίευση της προκήρυξης/γνωστοποίησης στην Επίσημη
ΕφημερίδατηςΕυρωπαϊκής Ένωσης.

5.

Αριθμόςπροσφορών που ελήφθησαν.

6.

Όνομα καιδιεύθυνσητουή των επιλεγμένων οικονομικών φορέων.

7.

Ενδεχομένως, άλλεςσχετικέςπληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΧ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΙΣΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝΜΕΛΕΤΩΝ
[άρθρο93εδάφιο(1)]
1.

Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης
συμπεριλαμβανομένου

του

(εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση

κωδικού

NUTS,

τηλέφωνο,

αριθμός

τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του
αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία
μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2.

Κύρια ασκούμενηδραστηριότητα.

3.

Περιγραφήτουαντικειμένουτηςμελέτης(κωδικοί CPV).

4.

Είδος τηςδιαδικασίαςτουδιαγωνισμού: ανοικτήήκλειστή.

5.

Σε περίπτωσηανοικτήςδιαδικασίας:τελική προθεσμία υποβολής των μελετών.

6.

Σε περίπτωσηκλειστήςδιαδικασίας:

7.

α)

Προβλεπόμενος αριθμόςσυμμετεχόντων ή ψαλίδα·

β)

ενδεχομένως,επωνυμίατων ήδηεπιλεγέντων συμμετεχόντων

γ)

κριτήριαεπιλογής των συμμετεχόντων·

δ)

καταληκτικήημερομηνία γιατην παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.

Διευκρινίζεται, ενδεχομένως, εάν η συμμετοχή παραχωρείται μόνο σε μια
συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

8.

Κριτήριαπου εφαρμόζονται κατάτην αξιολόγησητων μελετών.

9.

Ενδεχομένως, ονόματα των επιλεγέντων μελών τηςκριτικής επιτροπής.

10.

Διευκρινίζεται εάν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για τον
αναθέτοντα φορέα.

11.

Ενδεχομένως, αριθμός καιύψοςτων προςαπονομή βραβείων.

12.

Διευκρινίζεται, ενδεχομένως, εάν οι πληρωμές πρέπει να καταβληθούν σε
όλουςτουςσυμμετέχοντες.

13.

Διευκρινίζεται εάν οι τυχόν συμβάσεις που ακολουθούν μετά τον διαγωνισμό,
θαανατεθούνστοβραβευόμενο ή στουςβραβευόμενους.

14.

Επωνυμίακαιδιεύθυνση τουαρμοδίουοργάνουγιατιςδιαδικασίες προσφυγής
και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις
προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση,
αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ)και ηλεκτρονική διεύθυνση της
υπηρεσίας από την οποία είναιδυνατόν να λαμβάνονται οιπληροφορίες αυτές.

15.

Ημερομηνία αποστολής τηςπροκήρυξης καιάλλες σχετικές πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΙΣΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
[άρθρο93εδάφιο(2)]
1.

Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης
συμπεριλαμβανομένου

του

(εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση

κωδικού

NUTS,

τηλέφωνο,

αριθμός

τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του
αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία
μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2.

Κύρια ασκούμενηδραστηριότητα.

3.

Περιγραφήτουαντικειμένουτηςμελέτης(κωδικοί CPV).

4.

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων.

5.

Αριθμός αλλοδαπών συμμετεχόντων.

6.

Νικητήςή νικητέςτου διαγωνισμού.

7.

Ενδεχομένως, απονεμηθέν βραβείο/απονεμηθένταβραβεία.

8.

Άλλεςσχετικές πληροφορίες.

9.

Αναφοράτων στοιχείων τηςπροκήρυξης τουδιαγωνισμού μελετών.

10.

Επωνυμίακαιδιεύθυνση τουαρμοδίουοργάνου γιατιςδιαδικασίες προσφυγής
και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις
προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση,
αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ)και ηλεκτρονική διεύθυνση της
υπηρεσίας από την οποία είναιδυνατόν να λαμβάνονται οιπληροφορίες αυτές.

11.

Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΙΣΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
(άρθρο 101)
1. Το όνομα της αναθέτουσας αρχής, επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον
προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση, ηλεκτρονική
διεύθυνση καιδιεύθυνση διαδικτύουτηςαναθέτουσας αρχής.
2. Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένων των κωδικών
CPV.
3. Τη διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να
απευθύνονται γιαπρόσθετεςπληροφορίεςκαι για διευκρινήσεις επί των εγγράφων
του διαγωνισμού.
4. Τη διεύθυνση στην οποία θααποστέλλονται ή θακατατίθενται οιπροσφορές.
5. Την προθεσμία υποβολής των προσφορών.
6. Ενδεχομένως, άλλεςσχετικές πληροφορίες.
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Αντίτυπα τηςΕπίσημηςΕφημερίδας πωλούνται προς €2,00 τοκαθένα-Ετήσια συνδρομή: €68,00

