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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/  /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47, παράγραφος 2 και

τα άρθρα 55 και 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 29 Ε της 30.1.2001, σ. 11 και ΕΕ C 203 Ε της 27.8.2002, σ. 210.
2 ΕΕ C 193 της 10.7.2001, σ. 7.
3 ΕΕ C 144 της 16.5.2001, σ. 23.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2002 (δεν έχει ακόµα

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ..........................
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της................... (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων των οδηγιών 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της

18ης Ιουνίου 1992, για το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων

υπηρεσιών 1, 93/36/EOK του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισµού των

διαδικασιών για τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών 2 και 93/37/EOK του

Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισµού των διαδικασιών για τη σύναψη

συµβάσεων δηµοσίων έργων 3, που είναι αναγκαίες προκειµένου να εκπληρωθούν τα

αιτήµατα απλούστευσης και εκσυγχρονισµού που διατύπωσαν τόσο οι αναθέτοντες φορείς

όσο και οι οικονοµικοί φορείς στο πλαίσιο των απαντήσεών τους στην Πράσινη Βίβλο που

εξέδωσε η Επιτροπή στις 27 Νοεµβρίου 1996, ενδείκνυται, για λόγους σαφήνειας, η

αναδιατύπωσή τους σε ενιαίο κείµενο.

(2) Η υλοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων στον τοµέα των δηµόσιων

συµβάσεων προµηθειών και η υλοποίηση της ελευθερίας της εγκατάστασης και της

ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων έργων και υπηρεσιών,

για τις συµβάσεις που συνάπτονται στα κράτη µέλη για λογαριασµό του κράτους, των αρχών

τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων οργανισµών δηµοσίου δικαίου απαιτούν, παράλληλα µε

την κατάργηση των περιορισµών, την εφαρµογή διατάξεων για τον συντονισµό των εθνικών

διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων οι οποίες βασίζονται στους κανόνες που διέπουν

αυτές τις τρεις ελευθερίες και στις αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως η αρχή της ίσης

µεταχείρισης, στο πλαίσιο της οποίας η αρχή περί αποφυγής των διακρίσεων είναι απλώς µια

ειδική έκφραση, η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της αναλογικότητας, και η αρχή

της διαφάνειας, καθώς και στο άνοιγµα των δηµόσιων συµβάσεων σε πραγµατικό

ανταγωνισµό. Συνεπώς, αυτές οι διατάξεις συντονισµού πρέπει να ερµηνεύονται σύµφωνα µε

τους κανόνες και τις αρχές που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και σύµφωνα µε τους άλλους

κανόνες της συνθήκης.

                                                
1 EE L 209 της 24.7.1992, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου) (ΕΕ L 328 της 28.11.1997,
σ. 1).

2 EE L 199 της 9.8.1993, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία
97/52/ΕΚ.

3 EE L 199 της 9.8.1993, σ. 54. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία
97/52/ΕΚ.



11029/3/02 REV 3 ZAC/ch,thm,xl 3
DG C II    EL

(3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισµού θα πρέπει να τηρούν, στο µέτρο του δυνατού, τις

διαδικασίες και τις πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος µέλος.

(4) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε η τυχόν συµµετοχή ενός οργανισµού δηµοσίου

δικαίου ως προσφέροντος σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας συµβάσεως να µην προκαλεί

στρέβλωση του ανταγωνισµού έναντι των ιδιωτών που υποβάλλουν προσφορά.

(5) Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της συνθήκης, οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει

να εντάσσονται στον καθορισµό και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων

που αναφέρονται στο άρθρο 3 αυτής, ιδίως προκειµένου να προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη.

Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία διευκρινίζει µε ποιο τρόπο οι αναθέτουσες αρχές µπορούν

να συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αειφόρου

ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται στις αρχές αυτές τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν, για

τις συµβάσεις τους, την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής.

(6) Καµία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να απαγορεύει την επιβολή ή την

εφαρµογή µέτρων απαραίτητων για την προστασία της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και

των χρηστών ηθών, της υγείας, της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή της διατήρησης των

φυτών, µε γνώµονα ιδίως την αειφόρο ανάπτυξη, υπό την προϋπόθεση ότι τα µέτρα αυτά

είναι σύµφωνα προς τη συνθήκη.

(7) Η απόφαση 94/800/EK του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε την εξ

ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συµφωνιών που απέρρευσαν από τις

πολυµερείς διαπραγµατεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ� όσον αφορά τα

θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της 1, µεταξύ άλλων ενέκρινε τη συµφωνία σχετικά

µε τις δηµόσιες συµβάσεις, στο εξής αναφερόµενη ως η «συµφωνία», σκοπός της οποίας

είναι η θέσπιση ενός πολυµερούς πλαισίου ισόρροπων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων για τις

δηµόσιες συµβάσεις ενόψει της φιλελευθεροποίησης και της ανάπτυξης του παγκόσµιου

εµπορίου. Λαµβανοµένων υπόψη των δικαιωµάτων και των δεσµεύσεων που ανέλαβε η

                                                
1 EE L 336 της 23.12.1994, σ. 1.
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Κοινότητα σε διεθνές επίπεδο µε την αποδοχή της συµφωνίας, το καθεστώς που εφαρµόζεται

στους προσφέροντες και στα προϊόντα από τρίτες χώρες που υπέγραψαν τη συµφωνία είναι

εκείνο που ορίζει η συµφωνία. Η εν λόγω συµφωνία δεν έχει άµεση ισχύ. Θα πρέπει,

συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές, που ορίζονται στη συµφωνία και οι οποίες συµµορφώνονται

προς την παρούσα οδηγία και την εφαρµόζουν στους οικονοµικούς φορείς τρίτων χωρών που

υπέγραψαν τη συµφωνία, να τηρούν επίσης τη συµφωνία αυτή. Θα πρέπει οµοίως, οι εν λόγω

διατάξεις συντονισµού να εγγυώνται στους οικονοµικούς φορείς της Κοινότητας όρους

συµµετοχής στις δηµόσιες συµβάσεις εξίσου ευνοϊκούς µε τους όρους που επιφυλάσσουν

στους οικονοµικούς φορείς τρίτων χωρών που υπέγραψαν τη συµφωνία.

(8) Πριν από την έναρξη µιας διαδικασίας σύναψης µιας σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές

µπορούν, µέσω ενός «τεχνικού διαλόγου», να ζητούν ή να δέχονται συµβουλές που µπορεί να

χρησιµοποιηθούν για τον καθορισµό της συγγραφής υποχρεώσεων, υπό τον όρο όµως ότι οι

συµβουλές αυτές δεν έχουν ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση του ανταγωνισµού.

(9) Λόγω της πολυµορφίας που παρουσιάζουν οι δηµόσιες συµβάσεις έργων, οι αναθέτουσες

αρχές θα πρέπει να µπορούν να προβλέπουν τόσο χωριστή όσο και κοινή ανάθεση των

συµβάσεων για την εκτέλεση και τον σχεδιασµό των έργων. Η παρούσα οδηγία δεν

αποσκοπεί στο να επιβάλει την κοινή ή χωριστή σύναψη. Η απόφαση όσον αφορά τη χωριστή

ή κοινή σύναψη της σύµβασης θα πρέπει να λαµβάνεται µε γνώµονα ποιοτικά και οικονοµικά

κριτήρια τα οποία µπορούν να προσδιορίζουν οι εθνικές νοµοθεσίες. Μια σύµβαση θεωρείται

δηµόσια σύµβαση έργων µόνο στην περίπτωση που το αντικείµενό της καλύπτει ειδικά την

εκτέλεση των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι, ακόµα κι αν η

σύµβαση καλύπτει την παροχή και άλλων υπηρεσιών αναγκαίων για την εκτέλεση των εν

λόγω δραστηριοτήτων. Οι δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, µεταξύ άλλων και στον τοµέα των

υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, µπορούν, σε ορισµένες περιπτώσεις, να περιλαµβάνουν και

την εκτέλεση εργασιών. Ωστόσο, όταν οι εργασίες αυτές είναι παρεµπίπτουσες ως προς το

κύριο αντικείµενο της σύµβασης, και αποτελούν, εποµένως, ενδεχόµενη συνέπεια ή

συµπλήρωµα του κύριου αντικειµένου της σύµβασης, δεν µπορούν να δικαιολογήσουν τον

χαρακτηρισµό της σύµβασης ως δηµόσιας σύµβασης έργων.
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(10) Θα πρέπει να προβλεφθούν, αφενός, ένας κοινοτικός ορισµός των συµφωνιών-πλαίσιο και,

αφετέρου, ειδικοί κανόνες για τις συµφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται για συµβάσεις που

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Βάσει αυτών των κανόνων, όταν µια

αναθέτουσα αρχή συνάπτει συµφωνία-πλαίσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας

οδηγίας, η οποία αφορά, µεταξύ άλλων, τη δηµοσιότητα, τις προθεσµίες και τις προϋποθέσεις

υποβολής των προσφορών, µπορεί να συνάπτει κατά τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο

συµβάσεις βάσει αυτής, είτε εφαρµόζοντας τους όρους που περιλαµβάνονται στη συµφωνία-

πλαίσιο είτε, στην περίπτωση που δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι εκ των προτέρων στη

συµφωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο για τους µη

καθορισθέντες όρους. Ο ανωτέρω διαγωνισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε ορισµένους

κανόνες βάσει των οποίων εξασφαλίζεται η απαιτούµενη ευελιξία και η τήρηση των γενικών

αρχών, συµπεριλαµβανοµένης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Για τους ίδιους λόγους, η

µέγιστη διάρκεια των συµφωνιών-πλαίσιο θα πρέπει να είναι περιορισµένη και να µην

υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται πλήρως από

τις αναθέτουσες αρχές.

(11) Ορισµένες νέες ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών παρουσιάζουν συνεχή ανάπτυξη. Οι τεχνικές

αυτές παρέχουν τη δυνατότητα, ιδίως λόγω της εξοικονόµησης χρόνου και κόστους που

συνεπάγεται η χρήση τους, να διευρύνεται ο ανταγωνισµός και να βελτιώνεται η

αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων παραγγελιών. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να

χρησιµοποιούν ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών, υπό τον όρο ότι κατά τη χρήση τους

τηρούνται οι κανόνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία καθώς και η αρχή της ίσης

µεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων και η αρχή της διαφάνειας. Εν

προκειµένω, η υποβολή προσφοράς από κάποιον προσφέροντα, ιδίως στις περιπτώσεις νέου

διαγωνισµού για την εφαρµογή συµφωνίας-πλαίσιο ή την υλοποίηση δυναµικού συστήµατος

αγορών, µπορεί να λαµβάνει τη µορφή του ηλεκτρονικού καταλόγου του εν λόγω

προσφέροντος, εφόσον αυτός χρησιµοποιεί τα µέσα επικοινωνίας που επιλέγει η αναθέτουσα

αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 42.



11029/3/02 REV 3 ZAC/ch,thm,xl 6
DG C II    EL

(12) Λαµβανοµένης υπόψη της ταχείας επεκτάσεως των ηλεκτρονικών συστηµάτων αγορών, είναι
σκόπιµο να προβλεφθούν στο εξής ενδεδειγµένοι κανόνες που να επιτρέπουν στις
αναθέτουσες αρχές να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα εν λόγω
συστήµατα. Με αυτήν την προοπτική, είναι σκόπιµο να προσδιορισθεί ένα καθ� ολοκληρίαν
ηλεκτρονικό δυναµικό σύστηµα αγορών για τις αγορές τρέχουσας χρήσεως, και να
καθορισθούν ειδικοί κανόνες για την εφαρµογή και τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος
ώστε να εξασφαλισθεί η ισότιµη µεταχείριση όλων των οικονοµικών φορέων οι οποίοι
επιθυµούν να συµµετάσχουν σε αυτό. Κάθε οικονοµικός φορέας θα πρέπει να µπορεί να
συµµετέχει σε αυτό το σύστηµα, εφόσον υποβάλλει ενδεικτική προσφορά ευθυγραµµισµένη
µε τη συγγραφή υποχρεώσεων και πληροί τα κριτήρια επιλογής. Αυτή η τεχνική αγορών
επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές, µε τη δηµιουργία καταλόγου των προσφερόντων οι
προσφορές των οποίων έχουν γίνει δεκτές και µε τη δυνατότητα συµµετοχής που παρέχεται
σε νέους προσφέροντες, να έχουν στη διάθεσή τους ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσµα προσφορών -
χάρη στα χρησιµοποιούµενα ηλεκτρονικά µέσα - και συνεπώς να εξασφαλίζουν την καλύτερη
δυνατή χρησιµοποίηση των δηµοσίων πόρων, αυξάνοντας τον ανταγωνισµό.

(13) ∆εδοµένου ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί αποτελούν τεχνική που πρόκειται να διαδοθεί
θα πρέπει να δοθεί, στους εν λόγω πλειστηριασµούς, κοινοτικός ορισµός και να πλαισιωθούν
από ειδικούς κανόνες προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι, κατά τη διενέργειά τους θα
τηρούνται πλήρως η αρχή της ίσης µεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων και η
αρχή της διαφάνειας. Προς το σκοπό αυτόν, ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι οι ηλεκτρονικοί
αυτοί πλειστηριασµοί καλύπτουν µόνον τις συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών για
τις οποίες οι προδιαγραφές µπορούν να προσδιορισθούν µε ακριβή τρόπο. Για τον ίδιο σκοπό,
είναι επίσης ενδεδειγµένο να προβλεφθεί ότι η αντίστοιχη κατάταξη των προσφερόντων θα
µπορεί να καταρτίζεται ανά πάσα στιγµή του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Η προσφυγή
στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να ζητούν από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν νέες µειωµένες τιµές, και, όταν η σύµβαση ανατίθεται στην
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, να βελτιώνονται επίσης τα άλλα
στοιχεία των συµβάσεων εκτός από εκείνα που αφορούν τις τιµές. Ωστόσο, µε σκοπό να
εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, µπορούν να βελτιώνονται µόνον τα
στοιχεία που επιδέχονται αυτόµατη αξιολόγηση µε ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς παρέµβαση της
αναθέτουσας αρχής. Προς το σκοπό αυτόν, τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να είναι
προσδιορίσιµα ποσοτικώς κατά τρόπον ώστε να εκφράζονται µε αριθµούς ή ποσοστά.
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(14) Στα κράτη µέλη έχουν αναπτυχθεί ορισµένες τεχνικές συγκεντρωτικών συστηµάτων

προµηθειών. ∆ιάφορες αναθέτουσες αρχές είναι επιφορτισµένες µε την πραγµατοποίηση

αγορών ή τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων/συµφωνιών-πλαίσιο που προορίζονται για άλλες

αναθέτουσες αρχές. Οι τεχνικές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα, λόγω του όγκου των

αγοραζόµενων ποσοτήτων, να διευρύνεται ο ανταγωνισµός και να βελτιώνεται η

αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων παραγγελιών. Θα πρέπει, εποµένως, να προβλεφθεί ένας

κοινοτικός ορισµός της κεντρικής αρχής προµηθειών µε προορισµό τις αναθέτουσες αρχές.

Είναι επίσης σκόπιµο να καθορισθούν οι όροι υπό τους οποίους, τηρουµένης της αρχής της

αποφυγής διακρίσεων και της αρχής της ίσης µεταχείρισης, οι αναθέτουσες αρχές που

αποκτούν έργα, προϊόντα και/ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή προµηθειών, να

µπορεί να θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την παρούσα οδηγία.

(15) Για να ληφθούν υπόψη οι ανοµοιότητες που υπάρχουν στα κράτη µέλη, θα πρέπει να τους

παρασχεθεί η ευχέρεια να προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν

σε συµφωνίες-πλαίσιο, σε κεντρικές αρχές προµηθειών, σε δυναµικά συστήµατα αγορών, σε

ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς και σε ανταγωνιστικό διάλογο, όπως αυτά ορίζονται και

ρυθµίζονται από την παρούσα οδηγία.

(16) Ένας µεγάλος αριθµός κατώτατων ορίων εφαρµογής των διατάξεων συντονισµού, αποτελεί

πηγή σύγχυσης στις αναθέτουσες αρχές. Επιπλέον, λαµβανοµένης υπόψη της Νοµισµατικής

Ένωσης, θα πρέπει να καθορισθούν κατώτατα όρια εκφρασµένα σε ευρώ. Συνεπώς,

ενδείκνυται να καθορισθούν τα κατώτατα όρια, σε ευρώ, ώστε να απλουστευθεί η εφαρµογή

των διατάξεων αυτών και, ταυτόχρονα, να εξασφαλισθεί η τήρηση των κατώτατων ορίων που

προβλέπει η συµφωνία, τα οποία εκφράζονται σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα. Με αυτήν

την προοπτική, ενδείκνυται επίσης να προβλεφθεί περιοδική αναθεώρηση των εκφρασµένων

σε ευρώ κατώτατων ορίων, προκειµένου να προσαρµόζονται, εάν απαιτείται, ανάλογα µε τις

τυχόν διακυµάνσεις της αξίας του ευρώ σε σχέση µε το ειδικό τραβηκτικό δικαίωµα.
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(17) Για την εφαρµογή των κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και για λόγους

παρακολούθησης, ο τοµέας των υπηρεσιών προσδιορίζεται καλύτερα εάν υποδιαιρεθεί σε

κατηγορίες που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες θέσεις µιας κοινής ταξινόµησης και εάν οι

κατηγορίες αυτές συγκεντρωθούν σε δύο Παραρτήµατα ΙΙ Α και ΙΙ Β, ανάλογα µε το

καθεστώς στο οποίο υπάγονται. Όσον αφορά τις υπηρεσίες του Παραρτήµατος ΙΙ Β, οι

εφαρµοστέες διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγουν την εφαρµογή των

ειδικών κοινοτικών κανόνων που διέπουν τις υπηρεσίες αυτές.

(18) Όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, η πλήρης εφαρµογή της παρούσας οδηγίας

θα πρέπει να περιορισθεί, για µια µεταβατική περίοδο, στις συµβάσεις στις οποίες η παρούσα

οδηγία επιτρέπει την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων αύξησης των συναλλαγών εκτός των

συνόρων. Οι συµβάσεις για τις άλλες υπηρεσίες θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη

µεταβατική αυτή περίοδο, πριν να αποφασισθεί η πλήρης εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

Θα πρέπει, συνεπώς, να ορισθεί ο µηχανισµός της εν λόγω παρακολούθησης. Ο µηχανισµός

αυτός θα πρέπει, παράλληλα, να επιτρέπει στους ενδιαφερόµενους να έχουν πρόσβαση στις

σχετικές πληροφορίες.

(19) Οι δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές στους τοµείς του ύδατος, της

ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών και οι οποίες εµπίπτουν στο

πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών, καλύπτονται από την οδηγία 2003/../EK του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της .............., σχετικά µε τον συντονισµό

των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των

µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών 1. Ωστόσο, οι συµβάσεις που συνάπτουν οι

αναθέτουσες αρχές στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης θαλάσσιων, παράκτιων ή

ποτάµιων µεταφορών, θα πρέπει να υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

                                                
1 Βλ. σ. .... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(20) Λόγω της κατάστασης του πραγµατικού ανταγωνισµού που επικρατεί στις αγορές στον τοµέα

των τηλεπικοινωνιών ως απόρροια της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας για την

ελευθέρωση του τοµέα, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας

οδηγίας οι δηµόσιες συµβάσεις του τοµέα αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι αποσκοπούν

κυρίως στο να παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να ασκούν ορισµένες

δραστηριότητες στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Οι δραστηριότητες αυτές καθορίζονται

βάσει των ορισµών που χρησιµοποιούνται στα άρθρα 1, 2 και 8 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του

Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων

στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών 1 και,

συνεπώς, η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις που εξαιρέθηκαν από το πεδίο

εφαρµογής της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ σύµφωνα το άρθρο 8 της εν λόγω οδηγίας.

(21) Επιβάλλεται να προβλεφθούν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα µέτρα συντονισµού των

διαδικασιών µπορούν να µην εφαρµόζονται για λόγους σχετικούς µε την ασφάλεια ή µε το

κρατικό απόρρητο ή λόγω της εφαρµογής ειδικών κανόνων ανάθεσης συµβάσεων, οι οποίοι

είτε απορρέουν από διεθνείς συµφωνίες, που αφορούν τη στάθµευση στρατευµάτων είτε

προσιδιάζουν στους διεθνείς οργανισµούς.

(22) Βάσει του άρθρου 163 της συνθήκης, η ενθάρρυνση της έρευνας και της τεχνολογικής

ανάπτυξης συνιστά ένα από τα µέσα ενίσχυσης των επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων

της κοινοτικής βιοµηχανίας, και το άνοιγµα δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών βοηθά στην

πραγµατοποίηση του στόχου αυτού. Η συγχρηµατοδότηση προγραµµάτων έρευνας δεν θα

πρέπει να καλύπτεται από την παρούσα οδηγία· εποµένως, δεν καλύπτονται οι συµβάσεις

υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από εκείνες οι καρποί των οποίων ανήκουν

αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της ιδίας

δραστηριότητας και υπό τον όρο ότι η παροχή υπηρεσιών αµείβεται εξ ολοκλήρου από την

αναθέτουσα αρχή.

                                                
1 ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 84. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

98/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 1.4.1998, σ. 1).
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(23) Στο πλαίσιο των υπηρεσιών, οι συµβάσεις απόκτησης, µίσθωσης ή σύστασης άλλων

δικαιωµάτων επί ακινήτων παρουσιάζουν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν

απρόσφορη την εφαρµογή των κανόνων σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.

(24) Η σύναψη των δηµόσιων συµβάσεων για ορισµένες οπτικοακουστικές υπηρεσίες στον τοµέα

της ραδιοφωνίας θα πρέπει να µπορεί να λαµβάνει υπόψη προβληµατισµούς που έχουν

πολιτιστική και κοινωνική σηµασία, οι οποίοι κωλύουν την εφαρµογή των κανόνων σύναψης

των συµβάσεων. Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί εξαίρεση για τις

δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που αφορούν την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη

συµπαραγωγή προγραµµάτων έτοιµων προς χρησιµοποίηση και άλλων προπαρασκευαστικών

υπηρεσιών, όπως εκείνων που αφορούν σενάρια ή καλλιτεχνικές επιδόσεις αναγκαίες για την

υλοποίηση του προγράµµατος καθώς και για τις συµβάσεις που αφορούν τον χρόνο

µετάδοσης εκποµπών. Ωστόσο, η εξαίρεση αυτή δεν εφαρµόζεται στην προµήθεια του

τεχνικού υλικού που είναι αναγκαίο για την παραγωγή, τη συµπαραγωγή και την εκποµπή

αυτών των προγραµµάτων.

(25) Οι υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού παρέχονται συνήθως από οργανισµούς ή πρόσωπα

τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται έτσι ώστε να µην είναι δυνατό να υπόκεινται σε κανόνες

σύναψης δηµόσιων συµβάσεων.

(26) Κατ� εφαρµογή της συµφωνίας, οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες τις οποίες αφορά η

παρούσα οδηγία δεν περιλαµβάνουν τα µέσα νοµισµατικής πολιτικής, τις τιµές

συναλλάγµατος, το δηµόσιο χρέος, τη διαχείριση αποθεµατικών και άλλες πολιτικές που

αφορούν συναλλαγές επί τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, και ιδίως τις

συναλλαγές που έχουν ως στόχο την απόκτηση χρηµατικών πόρων ή κεφαλαίων από τις

αναθέτουσες αρχές. Συνεπώς, δεν καλύπτονται οι συµβάσεις που αφορούν την έκδοση, την

αγορά, την πώληση και τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων.

Εξαιρούνται επίσης οι υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες.
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(27) Οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τους αγοραστές του δηµοσίου θα πρέπει να

επιτρέπουν το άνοιγµα των δηµοσίων συµβάσεων στον ανταγωνισµό. Για το σκοπό αυτό, θα

πρέπει να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των

τεχνικών λύσεων. Προς τούτο, αφενός, οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να µπορούν να

ορίζονται ως προς τις επιδόσεις και τις λειτουργικές απαιτήσεις και, αφετέρου, σε περίπτωση

αναφοράς στο ευρωπαϊκό πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, στο εθνικό πρότυπο, θα πρέπει να

εξετάζονται από τις αναθέτουσες αρχές προσφορές που βασίζονται σε άλλες ισοδύναµες

λύσεις. Προκειµένου να αποδεικνύουν την ισοδυναµία, οι προσφέροντες θα πρέπει να

µπορούν να χρησιµοποιούν κάθε αποδεικτικό µέσο. Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να είναι

σε θέση να αιτιολογούν τυχόν απόφασή τους για τη µη ύπαρξη ισοδυναµίας σε συγκεκριµένη

περίπτωση. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να ορίσουν περιβαλλοντικές ανάγκες

µεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών δεδοµένης σύµβασης µπορούν να προβλέπουν τα

συγκεκριµένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και/ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις οµάδων

προϊόντων ή υπηρεσιών. Μπορούν, αλλά δεν είναι υποχρεωµένες, να χρησιµοποιούν τις

κατάλληλες προδιαγραφές που καθορίζουν τα οικολογικά σήµατα, όπως το ευρωπαϊκό, το

(πολυ) εθνικό ή οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήµα, εάν οι απαιτήσεις για το σήµα

αναπτύσσονται και υιοθετούνται βάσει επιστηµονικής πληροφόρησης µέσω µιας διαδικασίας

στην οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως οι κυβερνητικοί

οργανισµοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανοµείς ή οι περιβαλλοντικές

οργανώσεις, και εάν το σήµα είναι προσιτό και διαθέσιµο για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.

(28) Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες για τις συµβάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνονται, όπως

συνηθίζεται στα κράτη µέλη, στο τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων που αφορά κάθε

σύµβαση ή σε άλλο ισοδύναµο έγγραφο.
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(29) Οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες πραγµατοποιούν ιδιαίτερα πολύπλοκα έργα ενδέχεται, χωρίς

να φέρουν καµία ευθύνη οι ίδιες, να βρεθούν αντικειµενικά σε αδυναµία να ορίσουν τα µέσα

που θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους ή να εκτιµήσουν τι µπορεί να

προσφέρει η αγορά από την άποψη τεχνικών λύσεων και/ή χρηµατοδοτικών/νοµικών λύσεων.

Η κατάσταση αυτή µπορεί ιδίως να παρουσιασθεί όσον αφορά την εκτέλεση σηµαντικών

έργων υποδοµής ολοκληρωµένων µεταφορών, την υλοποίηση µεγάλων δικτύων

πληροφορικής και την υλοποίηση έργων που απαιτούν περίπλοκη και διαρθρωµένη

χρηµατοδότηση, η χρηµατοοικονοµική και νοµική οργάνωση της οποίας δεν είναι δυνατόν να

καθορισθεί εκ των προτέρων. Στον βαθµό που η χρησιµοποίηση ανοικτών ή κλειστών

διαδικασιών δεν επιτρέπει την ανάθεση τέτοιων συµβάσεων, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να

προβλεφθεί µια ευέλικτη διαδικασία που να διασφαλίζει τόσο τον ανταγωνισµό µεταξύ των

οικονοµικών φορέων όσο και την ανάγκη των αναθετουσών αρχών να συζητούν µε κάθε

υποψήφιο όλες τις πτυχές της σύµβασης. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να

χρησιµοποιείται κατά τρόπο που να περιορίζει ή να νοθεύει τον ανταγωνισµό, ιδίως µε την

τροποποίηση βασικών στοιχείων των προσφορών ή µε την επιβολή νέων ουσιωδών στοιχείων

στον προσφέροντα που έχει επιλεγεί, ή µε την εµπλοκή οποιουδήποτε άλλου προσφέροντος

εκτός εκείνου που έχει υποβάλλει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

(30) Προκειµένου να ευνοηθεί η πρόσβαση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις δηµόσιες

συµβάσεις, θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις σχετικά µε την υπεργολαβία.

(31) Οι όροι εκτέλεσης µιας σύµβασης συνάδουν µε την παρούσα οδηγία, εφόσον δεν εισάγουν

άµεσα ή έµµεσα διακρίσεις και αναγγέλλονται στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στη συγγραφή

υποχρεώσεων. Μπορούν, µεταξύ άλλων, να έχουν ως αντικείµενο την ενθάρρυνση της

επιτόπιας επαγγελµατικής κατάρτισης, τη χρησιµοποίηση ατόµων µε ιδιαίτερες δυσκολίες

ένταξης, την καταπολέµηση της ανεργίας ή την προστασία του περιβάλλοντος.

Παραδείγµατος χάριν, µπορούν να αναφέρονται, µεταξύ άλλων, οι ισχύουσες για την

εκτέλεση της σύµβασης υποχρεώσεις πρόσληψης µακροχρόνια ανέργων ή ανάληψης

δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους άνεργους ή τους νέους, ουσιαστικής τήρησης των

διατάξεων των θεµελιωδών συµβάσεων της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ) στην

περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, και πρόσληψης ενός

αριθµού ατόµων µε ειδικές ανάγκες που υπερβαίνει εκείνον που επιβάλλει η εθνική

νοµοθεσία.
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(32) Οι νόµοι, οι κανονισµοί και οι συλλογικές συµβάσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό

επίπεδο, που ισχύουν σε θέµατα ασφάλειας της εργασίας και σε κοινωνικά θέµατα,

εφαρµόζονται κατά την εκτέλεση δηµόσιας σύµβασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες

αυτοί, καθώς και η εφαρµογή τους, συµβιβάζονται µε το κοινοτικό δίκαιο. Στις

διασυνοριακές περιπτώσεις, όπου οι εργαζόµενοι ενός κράτους µέλους παρέχουν υπηρεσίες

σε ένα άλλο κράτος µέλος για την υλοποίηση µιας δηµόσιας σύµβασης, η οδηγία 96/71/EK

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1996, σχετικά µε

την απόσπαση εργαζοµένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών 1, αναφέρει τις ελάχιστες

προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται στη χώρα υποδοχής όσον αφορά αυτούς τους

αποσπασµένους εργαζοµένους. Εάν το εθνικό δίκαιο περιέχει διατάξεις προς τον σκοπό

αυτόν, η µη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών µπορεί να θεωρηθεί σοβαρό παράπτωµα ή

παράβαση της επαγγελµατικής δεοντολογίας εκ µέρους του οικονοµικού φορέα δυνάµενη να

επιφέρει τον αποκλεισµό αυτού του οικονοµικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης µιας

δηµόσιας σύµβασης.

(33) Λαµβανοµένων υπόψη των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών καθώς

και των απλουστεύσεων που µπορούν να επιφέρουν στο επίπεδο της δηµοσιότητας των

συµβάσεων και στην αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια των διαδικασιών σύναψης, τα

ηλεκτρονικά µέσα θα πρέπει να εξισώνονται µε τα κλασικά µέσα επικοινωνίας και

ανταλλαγής πληροφοριών. Στο µέτρο του δυνατού, το µέσο και η τεχνολογία που επιλέγονται

θα πρέπει να είναι συµβατά µε τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούν τα άλλα κράτη µέλη.

(34) Η ανάπτυξη πραγµατικού ανταγωνισµού στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων απαιτεί τη
δηµοσιότητα σε κοινοτικό επίπεδο των σχετικών προκηρύξεων που συντάσσουν οι
αναθέτουσες αρχές των κρατών µελών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στις προκηρύξεις
αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν στους οικονοµικούς φορείς της Κοινότητας να κρίνουν αν οι
προτεινόµενες συµβάσεις τους ενδιαφέρουν. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να λαµβάνουν
επαρκώς γνώση του αντικειµένου της προκήρυξης και των όρων που τη συνοδεύουν. Είναι

                                                
1 ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.
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λοιπόν σηµαντικό να εξασφαλισθεί µεγαλύτερη προβολή των δηµοσιευµένων προκηρύξεων
µε τα κατάλληλα µέσα, όπως τα τυποποιηµένα έγγραφα προκηρύξεων συµβάσεων και το
κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (Common Procurement Vocabulary, CPV), το
οποίο προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. � του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου 1, καθώς και η ονοµατολογία αναφοράς για τις δηµόσιες συµβάσεις. Στις
κλειστές διαδικασίες, η δηµοσιότητα θα πρέπει να έχει ιδίως σκοπό να δίδει τη δυνατότητα
στους οικονοµικούς φορείς των κρατών µελών να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τις
συµβάσεις ζητώντας από τις αναθέτουσες αρχές προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών υπό
τους απαιτούµενους όρους.

(35) Η οδηγία 1999/93/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
13ης ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές 2

και η οδηγία 2000/31/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
8ης Ιουνίου 2000, για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το
ηλεκτρονικό εµπόριο») 3, θα πρέπει, στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, να εφαρµόζονται
στη διαβίβαση πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα. Οι διαδικασίες σύναψης δηµόσιων
συµβάσεων και οι κανόνες που εφαρµόζονται στους διαγωνισµούς στον τοµέα των
υπηρεσιών, απαιτούν υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και εµπιστευτικότητας από εκείνο που
προβλέπεται στις εν λόγω οδηγίες. Κατά συνέπεια, οι µηχανισµοί ηλεκτρονικής παραλαβής
προσφορών, αιτήσεων συµµετοχής, καθώς και των µελετών και σχεδίων, θα πρέπει να
πληρούν ειδικές πρόσθετες απαιτήσεις. Εξάλλου, η ύπαρξη συστηµάτων εθελοντικής
πιστοποίησης µπορεί να αποτελεί ευνοϊκό πλαίσιο για τη βελτίωση του επιπέδου των
υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω µηχανισµών.

(36) Η χρήση ηλεκτρονικών µέσων εξοικονοµεί χρόνο. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να
προβλεφθεί µείωση των ελάχιστων προθεσµιών όταν χρησιµοποιούνται τα εν λόγω
ηλεκτρονικά µέσα, υπό τον όρο, ωστόσο, ότι οι προθεσµίες συµβιβάζονται µε το
συγκεκριµένο τρόπο διαβίβασης που προβλέπεται σε κοινοτικό επίπεδο.

                                                
1 EE L
2 EE L 13 της 19.1.2000, σ. 12.
3 EE L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
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(37) Ο έλεγχος της καταλληλότητας του προσφέροντος, στις ανοικτές διαδικασίες, και των

υποψηφίων, στις κλειστές και στις µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µαζί µε δηµοσίευση

προκήρυξης διαγωνισµού καθώς και στον ανταγωνιστικό διάλογο, και η επιλογή τους θα

πρέπει να γίνονται υπό συνθήκες διαφάνειας. Προς τούτο, είναι σκόπιµο να αναφέρονται τα

κριτήρια, τα οποία δεν θα εισάγουν διακρίσεις, και τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιούν οι

αναθέτουσες αρχές προκειµένου να επιλέγουν τους ανταγωνιζόµενους καθώς και τα µέσα τα

οποία µπορούν να χρησιµοποιούν οι οικονοµικοί φορείς για να αποδεικνύουν ότι πληρούν τα

κριτήρια αυτά. Με αυτό το πνεύµα διαφάνειας, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να αναφέρει,

κατά την προκήρυξη µίας σύµβασης, τα κριτήρια επιλογής που θα χρησιµοποιήσει για την

επιλογή, καθώς και το επίπεδο ειδικών ικανοτήτων που απαιτεί ενδεχοµένως από τους

οικονοµικούς φορείς για να τους δεχθεί στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης.

(38) Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να περιορίζει τον αριθµό των υποψηφίων, στις κλειστές και στις

µε διαπραγµάτευση διαδικασίες, µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, καθώς και στον

ανταγωνιστικό διάλογο. Η µείωση του αριθµού των υποψηφίων θα πρέπει να γίνεται βάσει

αντικειµενικών κριτηρίων που επισηµαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισµού. Τα εν λόγω

αντικειµενικά κριτήρια δεν συνεπάγονται κατ� ανάγκην την πραγµατοποίηση στάθµισης.

Σχετικά µε τα κριτήρια που αφορούν την προσωπική κατάσταση του οικονοµικού φορέα, η

ύπαρξη στην προκήρυξη διαγωνισµού µιας γενικής παραποµπής στις περιπτώσεις του

άρθρου 45 θεωρείται αρκετή.

(39) Στον ανταγωνιστικό διάλογο και στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση

προκήρυξης διαγωνισµού, λόγω της ευελιξίας που µπορεί να απαιτείται και των υπερβολικά

υψηλών δαπανών που συνδέονται µε αυτές τις µεθόδους σύναψης συµβάσεων, θα πρέπει να

επιτρέπεται στις αναθέτουσες αρχές να προβλέπουν µια διαδικασία σε διαδοχικές φάσεις

ώστε να µειώνεται βαθµιαία, βάσει κριτηρίων ανάθεσης που θα έχουν επισηµανθεί εκ των

προτέρων, ο αριθµός προσφορών που θα συνεχίσουν να συζητούν ή να διαπραγµατεύονται.

Αυτή η µείωση θα πρέπει να εξασφαλίζει πραγµατικό ανταγωνισµό, εφόσον ο αριθµός των

κατάλληλων λύσεων ή υποψηφίων το επιτρέπει.
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(40) Οι κοινοτικοί κανόνες που αφορούν την αµοιβαία αναγνώριση των διπλωµάτων, των πτυχίων

ή των άλλων αποδεικτικών τυπικών προσόντων εφαρµόζονται όταν πρέπει να αποδεικνύεται

η κατοχή συγκεκριµένων προσόντων προκειµένου να επιτραπεί η συµµετοχή σε διαδικασία

σύναψης σύµβασης ή σε διαγωνισµό µελετών.

(41) Θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων σε οικονοµικούς φορείς που

έχουν συµµετάσχει σε εγκληµατική οργάνωση ή που έχουν κριθεί ένοχοι δωροδοκίας ή

απάτης εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή

νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Οσάκις απαιτείται, οι αναθέτουσες

αρχές θα πρέπει να ζητούν από τους υποψηφίους/τους προσφέροντες τα σχετικά έγγραφα

και, εάν έχουν αµφιβολίες σχετικά µε την προσωπική κατάσταση ενός

υποψηφίου/προσφέροντος, µπορούν να ζητούν τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών του

ενδιαφερόµενου κράτους µέλους. Οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να αποκλείονται

όταν περιέρχεται σε γνώση της αναθέτουσας αρχής απόφαση σχετική µε τα προαναφερθέντα

αδικήµατα η οποία έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και έχει ισχύ δεδικασµένου.

Εάν το εθνικό δίκαιο περιέχει διατάξεις προς τον σκοπό αυτόν, η µη τήρηση της

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων όσον αφορά τις

παράνοµες συµπράξεις, η οποία έχει διαπιστωθεί µε τελεσίδικη απόφαση ή µε απόφαση

έχουσα ισοδύναµα αποτελέσµατα, µπορεί να θεωρείται ως αδίκηµα το οποίο θίγει την

επαγγελµατική ακεραιότητα του οικονοµικού φορέα ή ως σοβαρό παράπτωµα.



11029/3/02 REV 3 ZAC/ch,thm,xl 17
DG C II    EL

(42) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εφαρµογή µέτρων ή συστηµάτων περιβαλλοντικής

διαχείρισης κατά την εκτέλεση της δηµόσιας σύµβασης αιτιολογείται από τη φύση των έργων

και/ή των υπηρεσιών, είναι δυνατό να απαιτείται η εφαρµογή τέτοιων µέτρων ή συστηµάτων.

Τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανεξαρτήτως της καταγραφής τους σύµφωνα µε

τις κοινοτικές πράξεις, όπως ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 (EMAS) 1, µπορούν να

καταδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του οικονοµικού φορέα να εκτελέσει τη σύµβαση.

Εξάλλου, η περιγραφή, εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, των µέτρων που εφαρµόζει ώστε

να διασφαλίσει ισοδύναµο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, θα πρέπει να γίνεται

δεκτή ως εναλλακτικό αποδεικτικό µέσο των καταγεγραµµένων συστηµάτων

περιβαλλοντικής διαχείρισης.

(43) Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα τα κράτη µέλη να καταρτίζουν επίσηµους

καταλόγους εργολάβων, προµηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών ή να καθιερώνουν πιστοποίηση

από δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς καθώς και να περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα

µιας τέτοιας καταγραφής ή πιστοποιητικού στο πλαίσιο σύναψης δηµοσίων συµβάσεων σε

άλλο κράτος µέλος. Όσον αφορά τους επίσηµους καταλόγους των εγκεκριµένων οικονοµικών

φορέων, είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη η νοµολογία του ∆ικαστηρίου σε περιπτώσεις

που ένας οικονοµικός φορέας ο οποίος αποτελεί µέρος οµίλου επικαλείται τις οικονοµικές,

χρηµατοδοτικές ή τεχνικές δυνατότητες άλλων εταιρειών του οµίλου προκειµένου να

στηρίξει την αίτηση εγγραφής του. Στην περίπτωση αυτή, εναπόκειται στον οικονοµικό

φορέα να αποδεικνύει ότι διαθέτει πράγµατι τα µέσα αυτά καθ� όλη τη διάρκεια ισχύος της

εγγραφής. Για τους σκοπούς της εγγραφής αυτής, ένα κράτος µέλος µπορεί να καθορίζει τα

επίπεδα των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται· µπορεί, παραδείγµατος χάριν, στην

περίπτωση που ο εν λόγω φορέας επικαλείται τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες άλλης

εταιρείας του οµίλου, να απαιτεί εν ανάγκη την από κοινού και χωριστά δέσµευση της

εταιρείας αυτής.

                                                
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1).
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(44) Η ανάθεση της σύµβασης θα πρέπει να πραγµατοποιείται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων

που εξασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της αρχής αποφυγής των

διακρίσεων και της αρχής της ίσης µεταχείρισης και εγγυώνται την αξιολόγηση των

προσφορών υπό συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού. Συνεπώς, ενδείκνυται να γίνεται δεκτή

η εφαρµογή δύο µόνο κριτηρίων ανάθεσης, ήτοι των κριτηρίων της «χαµηλότερης τιµής» και

της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς».

Προκειµένου να εξασφαλίζεται ο σεβασµός της αρχής της ίσης µεταχείρισης κατά τη

διάρκεια της ανάθεσης των συµβάσεων, ενδείκνυται να προβλεφθεί η παγιωµένη βάσει

νοµολογίας υποχρέωση να διασφαλίζεται η απαραίτητη διαφάνεια ώστε να επιτρέπεται σε

κάθε προσφέροντα να ενηµερώνεται σε λογικά πλαίσια για τα κριτήρια και τους τρόπους που

θα εφαρµόζονται για τον προσδιορισµό της από οικονοµική άποψη πλέον συµφέρουσας

προσφοράς. Εναπόκειται, συνεπώς, στις αναθέτουσες αρχές να αναφέρουν τα κριτήρια

ανάθεσης καθώς και τη σχετική στάθµιση που δίνεται σε καθένα από αυτά τα κριτήρια, και

τούτο εγκαίρως ώστε οι προσφέροντες να την γνωρίζουν για την κατάρτιση των προσφορών

τους. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να εφαρµόζουν παρέκκλιση από την αναφορά της

στάθµισης των κριτηρίων ανάθεσης σε πλήρως δικαιολογηµένες περιπτώσεις, τις οποίες

πρέπει να µπορούν να αιτιολογούν, όταν η στάθµιση αυτή δεν µπορεί να καταρτισθεί εκ των

προτέρων, λόγω ιδίως της πολυπλοκότητας της σύµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να

αναφέρουν τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων.

Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν τη σύµβαση στην πλέον συµφέρουσα

από οικονοµική άποψη προσφορά, αξιολογούν τις προσφορές προκειµένου να προσδιορίσουν

εκείνη που παρουσιάζει την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής. Για τον σκοπό αυτόν,

καθορίζουν τα οικονοµικά και ποιοτικά κριτήρια τα οποία, στο σύνολό τους, αναµένεται να

επιτρέψουν τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς

για την αναθέτουσα αρχή. Ο καθορισµός αυτών των κριτηρίων είναι συνάρτηση του

αντικειµένου της σύµβασης, στο µέτρο που τα κριτήρια αυτά αναµένεται να επιτρέψουν την

αξιολόγηση του επιπέδου επίδοσης που παρουσιάζεται από κάθε προσφορά σε σχέση µε το

αντικείµενο της σύµβασης, όπως αυτό ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τη
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µέτρηση της σχέσης ποιότητας/τιµής κάθε προσφοράς. Για τη διασφάλιση της ίσης

µεταχείρισης, τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να επιτρέπουν τη σύγκριση των προσφορών

και την αντικειµενική αξιολόγησή τους. Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, τα

οικονοµικά και ποιοτικά κριτήρια ανάθεσης, όπως εκείνα που αφορούν την ικανοποίηση των

περιβαλλοντικών απαιτήσεων, µπορούν να επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να

ικανοποιήσει τις ανάγκες του σχετικού δηµόσιου φορέα, όπως αυτές εκφράζονται στις

προδιαγραφές της αγοράς. Με βάση τις ίδιες αυτές προϋποθέσεις, η αναθέτουσα αρχή µπορεί

να χρησιµοποιεί κριτήρια που αποβλέπουν στην ικανοποίηση κοινωνικών απαιτήσεων που

ανταποκρίνονται ιδίως στις οριζόµενες στις προδιαγραφές της αγοράς ανάγκες κατηγοριών

πληθυσµού, οι οποίες µειονεκτούν ιδιαιτέρως και στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι/χρήστες

των έργων, προµηθειών και υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης.

(45) Στο πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών, τα κριτήρια ανάθεσης δεν θα πρέπει να

θίγουν την εφαρµογή εθνικών διατάξεων που διέπουν την αµοιβή ορισµένων υπηρεσιών,

όπως είναι, παραδείγµατος χάριν, οι αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών ή δικηγόρων.

(46) Ορισµένες τεχνικές προϋποθέσεις, ιδίως αυτές που αφορούν τις γνωµοδοτήσεις, τις

στατιστικές εκθέσεις καθώς και την ονοµατολογία που χρησιµοποιείται και τους όρους

αναφοράς αυτής της ονοµατολογίας, απαιτείται να εγκρίνονται και να τροποποιούνται

ανάλογα µε την εξέλιξη των τεχνικών αναγκών. Επίσης, πρέπει να ενηµερώνονται οι

κατάλογοι αναθετουσών αρχών που αναφέρονται στα Παραρτήµατα. Ενδείκνυται, εποµένως,

να προβλεφθεί προς τούτο µια ευέλικτη και ταχεία διαδικασία έκδοσης.
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(47) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

(48) Ο κανονισµός (ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1182/71 του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί

καθορισµού των κανόνων που εφαρµόζονται στις προθεσµίες, ηµεροµηνίες και διορίες 2, θα

πρέπει να ισχύει για τον υπολογισµό των προθεσµιών που αναφέρονται στην παρούσα

οδηγία.

(49) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών σχετικά µε τις

προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των οδηγιών 92/50/EOK,

93/36/EOK και 93/37/EOK, που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΧΙ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
2 ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ.  1.



11029/3/02 REV 3 ZAC/ch,thm,xl 21
DG C II    EL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Ορισµοί και γενικές αρχές

Άρθρο 1 - Ορισµοί

Άρθρο 2 - Αρχές που διέπουν τη σύναψη συµβάσεων

Άρθρο 3 - Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων : ρήτρα αποφυγής διακρίσεων

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Κανόνες που εφαρµόζονται στις δηµόσιες συµβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 4 - Οικονοµικοί φορείς

Άρθρο 5 - Όροι σχετικά µε τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσµιου

Οργανισµού Εµπορίου

Άρθρο 6 - Εχεµύθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Πεδίο εφαρµογής

ΤΜΗΜΑ 1 - Κατώτατα όρια

Άρθρο 7 - Ποσά των κατώτατων ορίων των δηµοσίων συµβάσεων

Άρθρο 8 - Συµβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% από τις

αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 9 - Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας των δηµόσιων συµβάσεων, των

συµφωνιών-πλαίσιο και των δυναµικών συστηµάτων αγορών
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ΤΜΗΜΑ 2 - Ειδικές περιστάσεις

Άρθρο 10 - Συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας

Άρθρο 11 - ∆ηµόσιες συµβάσεις και συµφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από

κεντρικές αρχές προµηθειών

ΤΜΗΜΑ 3 - Εξαιρούµενες συµβάσεις

Άρθρο 12 - Συµβάσεις που συνάπτονται στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των

µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών

Άρθρο 13 - Ειδικές εξαιρέσεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών

Άρθρο 14 - Απόρρητες συµβάσεις ή συµβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα µέτρα

ασφαλείας

Άρθρο 15 - Συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει διεθνών κανόνων

Άρθρο 16 - Ειδικές εξαιρέσεις

Άρθρο 17 - Συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών

Άρθρο 18 - Συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος

ΤΜΗΜΑ 4 - Ειδικό καθεστώς

Άρθρο 19 - Παραχωρούµενες συµβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Καθεστώτα που εφαρµόζονται στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών

Άρθρο 20 - Συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ Α

Άρθρο 21 - Συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ Β

Άρθρο 22 - Μεικτές συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα

ΙΙ Α και υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ Β



11029/3/02 REV 3 ZAC/ch,thm,xl 23
DG C II    EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ειδικοί κανόνες οι οποίοι αφορούν τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα έγγραφα της σύµβασης

Άρθρο 23 - Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 24 - Εναλλακτικές προσφορές

Άρθρο 25 - Υπεργολαβίες

Άρθρο 26 - Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

Άρθρο 27 - Υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος

και τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

∆ιαδικασίες

Άρθρο 28 - Χρήση των ανοικτών, κλειστών και µε διαπραγµάτευση διαδικασιών και

του ανταγωνιστικού διαλόγου

Άρθρο 29 - Ανταγωνιστικός διάλογος

Άρθρο 30 - Περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία µε

διαπραγµάτευση, µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού

Άρθρο 31 - Περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία µε

διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού

Άρθρο 32 - Συµφωνίες-πλαίσιο

Άρθρο 33 - ∆υναµικά συστήµατα αγορών

Άρθρο 34 - Συµβάσεις δηµοσίων έργων : ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή

κοινωνικών κατοικιών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Κανόνες δηµοσιότητας και διαφάνειας

ΤΜΗΜΑ 1 - ∆ηµοσίευση των προκηρύξεων

Άρθρο 35 - Προκηρύξεις

Άρθρο 36 - Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των προκηρύξεων

Άρθρο 37 - Μη υποχρεωτική δηµοσίευση

ΤΜΗΜΑ 2 - Προθεσµίες

Άρθρο 38 - Προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και για την παραλαβή

των προσφορών

Άρθρο 39 - Ανοικτές διαδικασίες : Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συµπληρωµατικές

πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 3 - Περιεχόµενο και τρόποι διαβίβασης των πληροφοριών

Άρθρο 40 - Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συµµετοχής στο διάλογο ή

διαπραγµάτευσης

Άρθρο 41 - Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

ΤΜΗΜΑ 4 - Επικοινωνίες

Άρθρο 42 - Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες
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ΤΜΗΜΑ 5 - Πρακτικά

Άρθρο 43 - Περιεχόµενο των πρακτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

∆ιεξαγωγή της διαδικασίας

ΤΜΗΜΑ 1 - Γενικές διατάξεις

Άρθρο 44 - Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συµµετεχόντων και ανάθεση των

συµβάσεων

ΤΜΗΜΑ 2 - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Άρθρο 45 - Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφεύγοντος

Άρθρο 46 - Άδεια άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας

Άρθρο 47 - Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

Άρθρο 48 - Τεχνικές και/ή επαγγελµατικές ικανότητες

Άρθρο 49 - Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας

Άρθρο 50 - Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Άρθρο 51 - Συµπληρωµατική τεκµηρίωση και πληροφορίες

Άρθρο 52 - Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων και πιστοποίηση από

οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

ΤΜΗΜΑ 3 - Ανάθεση της σύµβασης

Άρθρο 53 - Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων

Άρθρο 54 - Χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών

Άρθρο 55 - Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Κανόνες στον τοµέα των συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Κανόνες που εφαρµόζονται στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων

Άρθρο 56 - Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 57 - Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 58 - ∆ηµοσίευση της προκήρυξης στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων

Άρθρο 59 - Προθεσµίες

Άρθρο 60 - Υπεργολαβία

Άρθρο 61 - Ανάθεση συµπληρωµατικών έργων στον ανάδοχο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Κανόνες που εφαρµόζονται στις συµβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύµβασης παραχώρησης

που είναι αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 62 - Εφαρµοστέοι κανόνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Κανόνες που εφαρµόζονται στις συµβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύµβασης παραχώρησης

που δεν είναι αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 63 - Κανόνες δηµοσιότητας : κατώτατο όριο και εξαιρέσεις

Άρθρο 64 - ∆ηµοσίευση της προκήρυξης

Άρθρο 65 - Προθεσµίες για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και την παραλαβή των

προσφορών
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ΤΙΤΛΟΣ IV

Κανόνες που εφαρµόζονται στους διαγωνισµούς µελετών στον τοµέα των υπηρεσιών

Άρθρο 66 - Γενικές διατάξεις

Άρθρο 67 - Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 68 - Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 69 - Προκηρύξεις

Άρθρο 70 - Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισµούς

µελετών

Άρθρο 71 - Μέσα επικοινωνίας

Άρθρο 72 - Επιλογή των ανταγωνιζοµένων

Άρθρο 73 - Σύνθεση της κριτικής επιτροπής

Άρθρο 74 - Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

ΤΙΤΛΟΣ V

Στατιστικές υποχρεώσεις, εκτελεστικές αρµοδιότητες και τελικές διατάξεις

Άρθρο 75 - Στατιστικές υποχρεώσεις

Άρθρο 76 - Περιεχόµενο στατιστικής κατάστασης

Άρθρο 77 - Συµβουλευτική επιτροπή

Άρθρο 78 - Αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων

Άρθρο 79 - Τροποποιήσεις

Άρθρο 80 - Εφαρµογή

Άρθρο 81 - Κατάργηση

Άρθρο 82 - Έναρξη ισχύος

Άρθρο 83 - Αποδέκτες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτηµα Ι - Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1,
παράγραφος 2, στοιχείο β)

Παράρτηµα ΙΙ - Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο δ)
Παράρτηµα ΙΙ Α -
Παράρτηµα ΙΙ Β -
Παράρτηµα ΙΙΙ - Κατάλογος των οργανισµών και των κατηγοριών οργανισµών

δηµοσίου δικαίου που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 9,
δεύτερο εδάφιο

Παράρτηµα ΙV - Κεντρικές κυβερνητικές αρχές
Παράρτηµα V - Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 7, όσον

αφορά τις συµβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές
στον τοµέα της άµυνας

Παράρτηµα VΙ - Ορισµός ορισµένων τεχνικών προδιαγραφών
Παράρτηµα VΙΙ - Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις προκηρύξεις
Παράρτηµα VΙΙ A - Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις προκηρύξεις

δηµοσίων συµβάσεων
Παράρτηµα VΙΙ B - Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις προκηρύξεις

συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων
Παράρτηµα VΙΙ Γ - Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις προκηρύξεις

συµβάσεων του αναδόχου σύµβασης παραχώρησης που δεν είναι
αναθέτουσα αρχή

Παράρτηµα VΙΙ ∆ - Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις προκηρύξεις
διαγωνισµών µελετών στον τοµέα των υπηρεσιών

Παράρτηµα VΙΙΙ - Προδιαγραφές σχετικά µε τη δηµοσίευση
Παράρτηµα ΙX - Μητρώα
Παράρτηµα ΙX A - Συµβάσεις δηµοσίων έργων
Παράρτηµα ΙX B - ∆ηµόσιες συµβάσεις προµηθειών
Παράρτηµα ΙX Γ - ∆ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών
Παράρτηµα X - Απαιτήσεις σχετικά µε τα συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής των

προσφορών, των αιτήσεων συµµετοχής ή των σχεδίων και µελετών
στους διαγωνισµούς µελετών

Παράρτηµα XΙ - Προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής (άρθρο 80)
Παράρτηµα XΙΙ - Πίνακας αντιστοιχίας
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ΤΙΤΛΟΣ Ι

Ορισµοί και γενικές αρχές

Άρθρο 1

Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζονται οι ορισµοί που παρατίθενται στις

παραγράφους 2 έως 15.

2. α) Οι «δηµόσιες συµβάσεις» είναι συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται

γραπτώς µεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών φορέων και µιας ή περισσοτέρων αναθετουσών

αρχών και έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την προµήθεια προϊόντων ή την παροχή

υπηρεσιών κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

β) Οι «δηµόσιες συµβάσεις έργων» είναι δηµόσιες συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο

είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν µία από τις

δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι ή ενός έργου, είτε ακόµη την πραγµατοποίηση,

µε οποιαδήποτε µέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόµενες από την

αναθέτουσα αρχή ανάγκες. Ως «έργο», νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών

ή εργασιών πολιτικού µηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό µια οικονοµική ή

τεχνική λειτουργία.

γ) Οι «δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών» είναι δηµόσιες συµβάσεις άλλες από αυτές που

αναφέρονται στο σηµείο β), οι οποίες έχουν ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση,

τη µίσθωση ή τη µίσθωση-πώληση, µε ή χωρίς δικαίωµα αγοράς, προϊόντων.

∆ηµόσια σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο την προµήθεια προϊόντων και καλύπτει,

παρεµπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως «δηµόσια σύµβαση

προµηθειών».



11029/3/02 REV 3 ZAC/ch,thm,xl 30
DG C II    EL

δ) Οι «δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών» είναι δηµόσιες συµβάσεις, πλην των

δηµόσιων συµβάσεων έργων ή προµηθειών, που έχουν ως αντικείµενο την παροχή των υπηρεσιών

που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ.

∆ηµόσια σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες που

αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ, θεωρείται ως «δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των

συγκεκριµένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαµβάνονται στη σύµβαση.

∆ηµόσια σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ και

η οποία δεν περιλαµβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι παρά µόνο

παρεµπιπτόντως σε σχέση µε το κύριο αντικείµενο της σύµβασης, θεωρείται ως δηµόσια σύµβαση

υπηρεσιών.

3. Η «σύµβαση παραχώρησης δηµοσίων έργων» είναι µια σύµβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια

χαρακτηριστικά µε µια δηµόσια σύµβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό

αντάλλαγµα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου είτε στο

δικαίωµα αυτό σε συνδυασµό µε καταβολή αµοιβής.

4. Η «σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών» είναι µια σύµβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια

χαρακτηριστικά µε µια δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό

αντάλλαγµα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο

δικαίωµα αυτό σε συνδυασµό µε καταβολή αµοιβής.

5. Η «συµφωνία-πλαίσιο» είναι µια συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ µιας ή περισσοτέρων

αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον

καθορισµό των όρων που διέπουν τις συµβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια

συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιµές και, ενδεχοµένως, τις προβλεπόµενες

ποσότητες.
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6. Το «δυναµικό σύστηµα αγορών» είναι µια καθ' ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για

αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιµα στην αγορά χαρακτηριστικά

ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής και είναι περιορισµένη χρονικώς και ανοικτή καθ'

όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονοµικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει

υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύµφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.

7. Ο «ηλεκτρονικός πλειστηριασµός» είναι µια επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν

ηλεκτρονικό µηχανισµό παρουσίασης νέων µειωµένων τιµών και/ή νέων αξιών ορισµένων από τα

στοιχεία των προσφορών, η οποία διεξάγεται µετά από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των

προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόµησή τους, µε βάση αυτόµατη επεξεργασία.

8. α) Ως «εργολήπτης», «προµηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών» νοείται κάθε φυσικό ή

νοµικό πρόσωπο ή φορέας του δηµοσίου, ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων και/ή

οργανισµών, που προσφέρει αντιστοίχως την εκτέλεση εργασιών και/ή έργων, την

προµήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά.

β) Ο όρος «οικονοµικός φορέας» καλύπτει ταυτόχρονα τις έννοιες «εργολήπτης»,

«προµηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών» και χρησιµοποιείται µόνο για λόγους

απλούστευσης του κειµένου.

γ) Ο οικονοµικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά αναφέρεται ως «προσφέρων».

Εκείνος που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συµµετοχής σε διαδικασία

κλειστή ή µε διαπραγµάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο, αναφέρεται ως

«υποψήφιος».

9. Ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται : το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι

οργανισµοί δηµοσίου δικαίου και οι ενώσεις µίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή

περισσότερων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
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Ως «οργανισµός δηµοσίου δικαίου», νοείται κάθε οργανισµός :

α) ο οποίος έχει συσταθεί µε συγκεκριµένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συµφέροντος

που δεν εµπίπτουν στον βιοµηχανικό ή εµπορικό τοµέα,

β) ο οποίος έχει νοµική προσωπικότητα, και

γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηµατοδοτείται κατά το µεγαλύτερο µέρος από το κράτος, τις

αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του

οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούµενο από τους οργανισµούς αυτούς, ή του οποίου

περισσότερο από το ήµισυ των µελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού

συµβουλίου του, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους

οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.

Οι κατάλογοι, µη εξαντλητικοί, των οργανισµών και των κατηγοριών οργανισµών δηµοσίου

δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα οποία απαριθµούνται στο δεύτερο εδάφιο, σηµεία α), β) και γ),

παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν κατά διαστήµατα στην Επιτροπή τις

µεταβολές που επήλθαν στους καταλόγους τους.

10. Ως «κεντρική αρχή προµηθειών», νοείται µια αναθέτουσα αρχή η οποία :

− αποκτά προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές, ή

− αναθέτει δηµόσιες συµβάσεις ή συνάπτει συµφωνίες-πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή

υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές.

11. «Ανοικτές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων κάθε ενδιαφερόµενος

οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει προσφορά.
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«Κλειστές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες στις οποίες κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να

ζητήσει να συµµετάσχει αλλά στο πλαίσιο των οποίων µόνον οι οικονοµικοί φορείς που έχουν

προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή µπορούν να υποβάλλουν προσφορά.

«Ανταγωνιστικός διάλογος» είναι η διαδικασία στην οποία κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να

ζητήσει να συµµετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο µε τους υποψηφίους

που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή προκειµένου να βρεθούν µία ή περισσότερες λύσεις

που θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι

υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά.

«∆ιαδικασίες µε διαπραγµάτευση» είναι οι διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες

αρχές διαβουλεύονται µε τους οικονοµικούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγµατεύονται τους

όρους της σύµβασης µε έναν ή περισσότερους από αυτούς.

Οι «διαγωνισµοί µελετών» είναι οι διαδικασίες που επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να

αποκτήσει,, κυρίως στους τοµείς της χωροταξίας, της πολεοδοµίας, της αρχιτεκτονικής των έργων

πολιτικού µηχανικού ή της επεξεργασίας δεδοµένων, µια µελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από

κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισµό, µε ή χωρίς την απονοµή βραβείων.

12. Με τον όρο «γραπτώς», νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθµών το οποίο µπορεί να

διαβιβάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό µπορεί να

περιλαµβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα.

13. Ως «ηλεκτρονικό µέσο», νοείται ένα µέσο που χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισµό

επεξεργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και αποθήκευσης δεδοµένων, τα

οποία εκπέµπονται, διακινούνται ή παραλαµβάνονται µε ενσύρµατη µετάδοση, µε ραδιοκύµατα, µε

οπτικά µέσα ή µε άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα.
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14. Το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις», (Common Procurement Vocabulary CVP),

επισηµαίνει την ονοµατολογία αναφοράς που εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις, η οποία

υιοθετήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. �/...., ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αντιστοιχία µε

τις άλλες υπάρχουσες ονοµατολογίες.

Σε περίπτωση διισταµένων ερµηνειών ως προς το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, λόγω

ενδεχόµενων διαφορών µεταξύ της ονοµατολογίας CPV και της ονοµατολογίας της NACE που

χρησιµοποιείται στο Παράρτηµα Ι, ή µεταξύ της ονοµατολογίας CPV και της ονοµατολογίας CPC

(προσωρινή µορφή) που χρησιµοποιείται στο Παράρτηµα ΙΙ, υπερισχύει αντίστοιχα η ονοµατολογία

NACE ή η ονοµατολογία CPC.

15. Για τους σκοπούς του άρθρου 13, του άρθρου 57, σηµείο α) και του άρθρου 68, σηµείο β),

νοούνται ως :

α) «∆ηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο», η δηµόσια τηλεπικοινωνιακή υποδοµή, µέσω της

οποίας γίνεται η µεταφορά σηµάτων µεταξύ συγκεκριµένων τερµατικών σηµείων του

δικτύου, µε ενσύρµατη µετάδοση, µε δέσµες ερτζιανών κυµάτων, µε οπτικά µέσα ή µε άλλα

ηλεκτροµαγνητικά µέσα,

β) «Τερµατικό σηµείο του δικτύου», το σύνολο των φυσικών συνδέσεων και των τεχνικών

προδιαγραφών πρόσβασης που απαρτίζουν το δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και είναι

απαραίτητες για την πρόσβαση σε αυτό και τη µέσω αυτού αποτελεσµατική επικοινωνία,

γ) «∆ηµόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες την παροχή των

οποίων έχουν αναθέσει ειδικά τα κράτη µέλη, ιδίως σε έναν ή περισσότερους

τηλεπικοινωνιακούς φορείς,

δ) «Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή

εν µέρει, στη διαβίβαση και τη διακίνηση σηµάτων µέσω του δηµοσίου τηλεπικοινωνιακού

δικτύου µε τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακών µεθόδων, εξαιρουµένων των ραδιοφωνικών και

τηλεοπτικών εκποµπών.
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Άρθρο 2

Aρχές που διέπουν τη σύναψη συµβάσεων

Οι αναθέτουσες αρχές αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς φορείς ισότιµα και χωρίς διακρίσεις και

ενεργούν µε διαφάνεια.

Άρθρο 3

Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων : ρήτρα αποφυγής διακρίσεων

Όταν µια αναθέτουσα αρχή εκχωρεί σε φορέα που δεν αποτελεί τέτοια αναθέτουσα αρχή, ειδικά ή

αποκλειστικά δικαιώµατα για την άσκηση δραστηριότητας δηµόσιας υπηρεσίας, η πράξη

εκχώρησης του δικαιώµατος αυτού προβλέπει ότι, κατά τη σύναψη των συµβάσεων προµηθειών µε

τρίτους στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ο εν λόγω φορέας πρέπει να τηρεί την αρχή της

αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας.

ΤΙΤΛΟΣ II

Κανόνες που εφαρµόζονται στις δηµόσιες συµβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 4

Οικονοµικοί φορείς

1. Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο

οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν τη συγκεκριµένη παροχή, δεν είναι

δυνατόν να απορρίπτονται µε µοναδική αιτιολόγηση το γεγονός ότι, δυνάµει της νοµοθεσίας του

κράτους µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται η ανάθεση της σύµβασης, θα έπρεπε να είναι είτε

φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα.
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Είναι δυνατόν, ωστόσο, στην περίπτωση των δηµόσιων συµβάσεων έργων και υπηρεσιών καθώς

και των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες και/ή υπηρεσίες

τοποθέτησης και εγκατάστασης, να ζητείται από τα νοµικά πρόσωπα να αναφέρουν, στην

προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής τους, τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των

προσώπων που επιφορτίζονται µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης παροχής.

2. Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων δύνανται να υποβάλλουν προσφορές ή να

εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή µιας προσφοράς ή µιας αίτησης συµµετοχής, οι

αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων

συγκεκριµένη νοµική µορφή· ωστόσο, η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να

περιβληφθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή

αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.

Άρθρο 5

Όροι σχετικά µε τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο

του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου

Κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν

στις σχέσεις τους εξίσου ευνοϊκούς όρους µε εκείνους που παρέχουν στους οικονοµικούς φορείς

τρίτων χωρών κατ� εφαρµογή της Συµφωνίας περί δηµοσίων συµβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο

των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (εφεξής : «συµφωνία»). Για το

σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις, στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής

Επιτροπής ∆ηµοσίων Συµβάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 77, ως προς τα µέτρα που πρέπει να

ληφθούν κατ� εφαρµογή της συµφωνίας.
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Άρθρο 6

Εχεµύθεια

Η παρούσα οδηγία δεν περιορίζει το δικαίωµα των οικονοµικών φορέων να απαιτούν από την

αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο στο οποίο αυτή υπόκειται, να σέβεται τον

εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που της παρέχουν· οι πληροφορίες αυτές µπορούν να

περιλαµβάνουν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των

προσφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Πεδίο εφαρµογής

ΤΜΗΜΑ 1

Κατώτατα όρια

Άρθρο 7

Ποσά των κατώτατων ορίων των δηµοσίων συµβάσεων

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις που δεν εξαιρούνται δυνάµει των

εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 και στα άρθρα 12 έως 18, και των οποίων η

εκτιµώµενη αξία εκτός φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα

ακόλουθα κατώτατα όρια :

α) 162.000 EUR, για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών, εκτός αυτών που

καλύπτονται από το σηµείο β), τρίτη περίπτωση, που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές

οι οποίες είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήµατος IV· όσον αφορά τις

δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της άµυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει µόνο για τις

συµβάσεις που αφορούν τα οριζόµενα στο Παράρτηµα V προϊόντα,
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β) 249.000 EUR,

− για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται από

αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV,

− για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες

αρχές οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα IV και οι οποίες δραστηριοποιούνται

στον τοµέα της άµυνας, όταν οι συµβάσεις αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το

Παράρτηµα V,

− για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται από οποιαδήποτε

αναθέτουσα αρχή και οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του

Παραρτήµατος ΙΙ Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις

στο CPV είναι αντίστοιχες µε τους αριθµούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, και/ή

υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ Β.

γ) 6.242.000 EUR για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων.

Άρθρο 8

Συµβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% από τις αναθέτουσες αρχές

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται κατά τη σύναψη :

α) συµβάσεων που επιδοτούνται άµεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές

και των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται µε ή υπερβαίνει τα 6.242.000 EUR :

− όταν οι συµβάσεις αυτές αφορούν δραστηριότητες πολιτικού µηχανικού κατά την

έννοια του Παραρτήµατος Ι,
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− όταν οι συµβάσεις αυτές έχουν σχέση µε νοσοκοµεία, αθλητικούς εξοπλισµούς,

εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστηµιακά κτίρια και

κτίρια διοικητικής χρήσης,

β) συµβάσεων υπηρεσιών που επιδοτούνται άµεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις

αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται µε ή υπερβαίνει τα

249.000 EUR, όταν οι συµβάσεις αυτές σχετίζονται µε σύµβαση έργων κατά την έννοια του

σηµείου α).

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις

επιδοτήσεις αυτές να µεριµνούν ώστε να τηρείται η παρούσα οδηγία όταν οι συµβάσεις αυτές

συνάπτονται από έναν ή περισσότερους φορείς, άλλους από τους ίδιους τους αναθέτοντες φορείς, ή

να τηρούν την παρούσα οδηγία όταν συνάπτουν οι ίδιες τις συµβάσεις αυτές εξ ονόµατος και για

λογαριασµό των εν λόγω άλλων φορέων.

Άρθρο 9

Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας των δηµόσιων συµβάσεων, των συµφωνιών-πλαίσιο

και των δυναµικών συστηµάτων αγορών

1. Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας µιας δηµόσιας σύµβασης βασίζεται στο συνολικό

πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως εκτιµάται από την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισµό αυτό,

λαµβάνεται υπόψη το εκτιµώµενο συνολικό ποσό, συµπεριλαµβανοµένων κάθε τυχόν δικαιώµατος

προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύµβασης.

Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους

υποψήφιους ή προσφέροντες, λαµβάνει τα ποσά αυτά υπόψη της κατά τον υπολογισµό της

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
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2. Η αποτίµηση αυτή πρέπει να ισχύει τη στιγµή της αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού,

όπως προβλέπεται στο άρθρο 35, παράγραφος 2, ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται µια τέτοια

προκήρυξη, τη στιγµή που η αναθέτουσα αρχή αρχίζει τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης.

3. Κανένα σχέδιο έργου και κανένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση συγκεκριµένης ποσότητας

προµηθειών και/ή υπηρεσιών δεν µπορεί να κατατέµνεται προς αποφυγή της εφαρµογής της

παρούσας οδηγίας.

4. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας πρέπει να

λαµβάνονται υπόψη το ποσό των έργων καθώς και η συνολική εκτιµώµενη αξία των αναγκαίων

προµηθειών για την εκτέλεση των έργων που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από τις

αναθέτουσες αρχές.

5. α) Όταν ένα σχεδιαζόµενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών µπορεί να οδηγήσει σε

ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συµβάσεων κατά τµήµατα, λαµβάνεται υπόψη η συνολική

εκτιµώµενη αξία όλων αυτών των τµηµάτων.

Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων είναι ίση µε ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο

άρθρο 7, η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη σύναψη κάθε τµήµατος.

Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να παρεκκλίνουν από την εφαρµογή αυτή για τα τµήµατα

των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι µικρότερη των 80.000 EUR για τις υπηρεσίες και

του 1 εκατοµµυρίου EUR για τα έργα, υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριµένων

τµηµάτων δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων.

β) Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση οµοιογενών προµηθειών µπορεί να οδηγήσει

σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συµβάσεων κατά τµήµατα, λαµβάνεται υπόψη η εκτιµώµενη

συνολική αξία αυτών των τµηµάτων κατά την εφαρµογή του άρθρου 7, σηµεία α) και β).
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Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων είναι ίση µε ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο

άρθρο 7, η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη σύναψη κάθε τµήµατος.

Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να παρεκκλίνουν από την εφαρµογή αυτή για τα τµήµατα

των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι µικρότερη των 80.000 EUR και υπό τον όρο ότι το

συνολικό ποσό των συγκεκριµένων τµηµάτων δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων

των τµηµάτων.

6. Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών που έχουν ως αντικείµενο τη χρηµατοδοτική

µίσθωση, τη µίσθωση, ή τη µίσθωση-πώληση προϊόντων, η αξία που λαµβάνεται ως βάση για τον

υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, είναι η εξής :

α) στην περίπτωση δηµόσιων 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 µεγαλύτερη από δώδεκα µήνες, η συνολική αξία της

σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης υπολειπόµενης αξίας,

β) στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά

τους δεν µπορεί να προσδιορισθεί, η µηνιαία αξία πολλαπλασιαζόµενη επί 48.

7. Όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες έχουν περιοδικό

χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα,

λαµβάνεται ως βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης :

α) είτε η συνολική πραγµατική αξία των διαδοχικών συµβάσεων του ιδίου τύπου οι οποίες

συνήφθησαν κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο ή οικονοµικό έτος, αναπροσαρµοσµένη, ει

δυνατόν, προκειµένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόµενες µεταβολές ως προς τις ποσότητες ή

την αξία τους κατά τους δώδεκα µήνες που έπονται της αρχικής σύµβασης,
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β) είτε η εκτιµώµενη συνολική αξία των διαδοχικών συµβάσεων που συνήφθησαν κατά το

δωδεκάµηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους,

εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες.

Η επιλογή της µεθόδου για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας µιας δηµόσιας σύµβασης δεν

µπορεί να γίνεται µε πρόθεση την αποφυγή της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

8. Για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, η αξία που λαµβάνεται ως βάση για τον υπολογισµό

της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, είναι, ανάλογα µε την περίπτωση, η εξής :

α) για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών :

i) ασφαλιστικές υπηρεσίες : το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αµοιβής,

ii) τραπεζικές και άλλες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες : οι αµοιβές, οι προµήθειες, οι

τόκοι και οι άλλοι τρόποι αµοιβής,

iii) συµβάσεις που περιλαµβάνουν µελέτες : οι αµοιβές, οι καταβλητέες προµήθειες και οι

άλλοι τρόποι αµοιβής·

β) για τις συµβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική τιµή :

i) στην περίπτωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή

µικρότερη από 48 µήνες : η συνολική εκτιµώµενη αξία για όλη την αντίστοιχη

διάρκεια,

ii) στην περίπτωση συµβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας µεγαλύτερης των 48 µηνών :

η µηνιαία αξία πολλαπλασιαζόµενη επί 48.
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9. Για τις συµφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναµικά συστήµατα αγορών, η αξία που πρέπει να

λαµβάνεται υπόψη είναι η µέγιστη αξία, υπολογιζόµενη χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συµβάσεων

που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο ή του δυναµικού συστήµατος

αγορών.

ΤΜΗΜΑ 2

Ειδικές περιστάσεις

Άρθρο 10

Συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας

H παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες

αρχές στον τοµέα της άµυνας, µε την επιφύλαξη του άρθρου 296 της συνθήκης.

Άρθρο 11

∆ηµόσιες συµβάσεις και συµφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από τις κεντρικές αρχές προµηθειών

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα για τις αναθέτουσες αρχές να

αποκτούν έργα, προµήθειες και/ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρικές αρχές προµηθειών.

2. Οι αναθέτουσες αρχές που αποκτούν έργα, προµήθειες και/ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε

κεντρική αρχή προµηθειών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 10,

θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την παρούσα οδηγία, εφόσον τις έχει τηρήσει η εν λόγω κεντρική αρχή

προµηθειών.
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ΤΜΗΜΑ 3

Εξαιρούµενες συµβάσεις

Άρθρο 12

Συµβάσεις που συνάπτονται στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών

και των ταχυδροµικών υπηρεσιών

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις οι οποίες, στο πλαίσιο της οδηγίας

2003/.../ΕΚ, ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν µία ή περισσότερες από τις

δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 της εν λόγω οδηγίας και συνάπτονται για τις

δραστηριότητες αυτές, ούτε στις δηµόσιες συµβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της

εν λόγω οδηγίας δυνάµει του άρθρου 5, παράγραφος 2 και των άρθρων 19, 26 και 30 της οδηγίας

αυτής.

Ωστόσο, η παρούσα οδηγία εξακολουθεί να εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις οι οποίες

ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες

που ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2003/.../ΕΚ και συνάπτονται για τις δραστηριότητες αυτές,

ενόσω το οικείο κράτος µέλος επικαλείται τη δυνατότητα που αναφέρεται στο άρθρο 71, δεύτερο

εδάφιο της εν λόγω οδηγίας, προκειµένου να αναστείλει την εφαρµογή της.

Άρθρο 13

Ειδικές εξαιρέσεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις κύριο αντικείµενο των οποίων είναι

να επιτραπεί στις αναθέτουσες αρχές η διάθεση ή εκµετάλλευση δηµοσίων τηλεπικοινωνιακών

δικτύων ή η παροχή στο κοινό µιας ή περισσότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
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Άρθρο 14

Απόρρητες συµβάσεις ή συµβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις όταν αυτές κηρύσσονται απόρρητες ή

η εκτέλεση των οποίων πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε τις

νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο οικείο κράτος µέλος ή όταν το

απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συµφερόντων του κράτους µέλους αυτού.

Άρθρο 15

Συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει διεθνών κανόνων

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς

διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάµει :

α) διεθνούς συµφωνίας, η οποία έχει συναφθεί σύµφωνα µε τη συνθήκη, µεταξύ ενός κράτους

µέλους και µιας ή περισσότερων τρίτων χωρών, και η οποία αφορά προµήθειες ή έργα που

προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκµετάλλευση ενός έργου από τα υπογράφοντα

κράτη ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκµετάλλευση ενός σχεδίου

από τα υπογράφοντα κράτη· κάθε συµφωνία ανακοινώνεται στην Επιτροπή, η οποία µπορεί να

προβαίνει σε διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ηµοσίων Συµβάσεων,

η οποία αναφέρεται στο άρθρο 77,

β) διεθνούς συµφωνίας η σύναψη της οποίας συνδέεται µε τη στάθµευση στρατευµάτων και η οποία

αφορά επιχειρήσεις κράτους µέλους ή τρίτης χώρας,

γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισµού.
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Άρθρο 16

Eιδικές εξαιρέσεις

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες :

α) έχουν ως αντικείµενο την αγορά ή τη µίσθωση, µε οποιουσδήποτε χρηµατοδοτικούς όρους, γης,

υφισταµένων κτισµάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώµατα επ� αυτών· ωστόσο, οι

συµβάσεις χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών οι οποίες συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή µετά τη

σύµβαση αγοράς ή µίσθωσης, υπό οιανδήποτε µορφή, εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία,

β) αφορούν την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συµπαραγωγή προγραµµάτων από

ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς καθώς και συµβάσεις για τον χρόνο µετάδοσης εκποµπών,

γ) αφορούν τις υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού,

δ) αφορούν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες σχετικές µε την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη

µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, ιδίως µε διαδικασίες προµήθειας

χρηµάτων ή κεφαλαίων στις αναθέτουσες αρχές, και υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές

τράπεζες,

ε) αφορούν συµβάσεις εργασίας,

στ) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων τα προϊόντα των οποίων ανήκουν

αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της,

εφόσον η αµοιβή για την παροχή της υπηρεσίας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα

αρχή.
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Άρθρο 17

Συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών

Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 3, η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις

συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 4.

Άρθρο 18

Συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από µια

αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε µία ένωση αναθετουσών αρχών βάσει

αποκλειστικού δικαιώµατος που τους παρέχεται δυνάµει δηµοσιευµένων νοµοθετικών,

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές συµβιβάζονται µε τη συνθήκη.

ΤΜΗΜΑ 4

Ειδικό καθεστώς

Άρθρο 19

Παραχωρούµενες συµβάσεις

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν τη συµµετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων

συµβάσεων µόνο σε προστατευόµενα εργαστήρια ή να επιτρέπουν την εκτέλεσή τους στο πλαίσιο

προγραµµάτων προστατευµένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόµενων

εργαζοµένων είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες τα οποία, λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των

αναπηριών τους, δεν µπορούν να ασκήσουν επαγγελµατική δραστηριότητα υπό κανονικές

συνθήκες.

Η προκήρυξη διαγωνισµού αναφέρει την παρούσα διάταξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Καθεστώτα που εφαρµόζονται στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών

Άρθρο 20

Συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ Α

Οι συµβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες αναφερόµενες στο Παράρτηµα ΙΙ Α

συνάπτονται σύµφωνα µε τα άρθρα 23 έως 55.

Άρθρο 21

Συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ Β

Η σύναψη των συµβάσεων που έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες οι οποίες περιλαµβάνονται στο

Παράρτηµα ΙΙ Β, υπόκειται αποκλειστικά στο άρθρο 23 και στο άρθρο 35, παράγραφος 4.

Άρθρο 22

Μεικτές συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ Α

και υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ Β

Οι συµβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες αναφερόµενες στο Παράρτηµα ΙΙ Α και

συγχρόνως υπηρεσίες αναφερόµενες στο Παράρτηµα ΙΙ Β, συνάπτονται σύµφωνα µε τα άρθρα 23

έως 55, όταν η αξία των υπηρεσιών του Παραρτήµατος ΙΙ Α υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών

του Παραρτήµατος ΙΙ Β. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η σύµβαση συνάπτεται σύµφωνα µε το

άρθρο 23 και το άρθρο 35, παράγραφος 4.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ειδικοί κανόνες οι οποίοι αφορούν τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα έγγραφα της σύµβασης

Άρθρο 23

Τεχνικές προδιαγραφές

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο σηµείο 1) του Παραρτήµατος VI, αναφέρονται

στα έγγραφα της σύµβασης, όπως οι προκηρύξεις διαγωνισµού, η συγγραφή υποχρεώσεων ή τα

συµπληρωµατικά έγγραφα.

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν

έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αδικαιολόγητων φραγµών στο άνοιγµα των δηµοσίων

συµβάσεων στον ανταγωνισµό.

3. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών εθνικών τεχνικών κανόνων, εφόσον είναι σύµφωνοι µε

το κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται :

α) είτε µε παραποµπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτηµα VI και, κατά

σειρά προτίµησης, στα εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων,

στις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, στα διεθνή πρότυπα,

σε άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς

τυποποίησης, ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, στα εθνικά πρότυπα, στις εθνικές τεχνικές

εγκρίσεις, ή στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τοµέα του σχεδιασµού, του

υπολογισµού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιµοποίησης των προϊόντων. Κάθε

παραποµπή συνοδεύεται από τη µνεία «ή ισοδύναµο»,

β) είτε µε αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις· αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Πρέπει ωστόσο να είναι αρκετά ακριβείς ώστε να

επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείµενο της σύµβασης και στις

αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύµβαση,
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γ) είτε µε αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β),

παραπέµποντας, ως τεκµήριο της συµβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές

απαιτήσεις, στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α),

δ) είτε µε παραποµπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α) για ορισµένα

χαρακτηριστικά και µε παραποµπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που

αναφέρονται στο στοιχείο β) για ορισµένα άλλα χαρακτηριστικά.

4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας παραποµπής στις προδιαγραφές

που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στοιχείο α), δεν µπορούν να απορρίπτουν προσφορά µε την

αιτιολογία ότι τα προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές στις οποίες

έχουν παραπέµψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, µε κάθε ενδεδειγµένο

µέσο και µε τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά

ισοδύναµο τρόπο, τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να

συνιστά ενδεδειγµένο µέσο.

5. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην

παράγραφο 3 να θέτουν απαιτήσεις επιδόσεων ή, λειτουργικών απαιτήσεων, δεν µπορούν να

απορρίπτουν προσφορά έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών, που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο

αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική

προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από

ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή

τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ορίσει.
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Ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την

αναθέτουσα αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το έργο, το προϊόν ή η υπηρεσία που πληροί

το πρότυπο ανταποκρίνεται στις λειτουργικές επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, που ορίζει η

αναθέτουσα αρχή.

Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να

συνιστά ενδεδειγµένο µέσο.

6. Όταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά µε όρους επιδόσεων

ή λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3, στοιχείο β), µπορούν να

χρησιµοποιούν τις λεπτοµερείς προδιαγραφές ή, εφόσον χρειάζεται, τµήµατα των λεπτοµερών

προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολυ)εθνικά οικολογικά σήµατα ή από

οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήµα, υπό την προϋπόθεση ότι :

− είναι ενδεδειγµένες για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών των προµηθειών ή των

υπηρεσιών, που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης,

− οι απαιτήσεις του σήµατος διαµορφώνονται βάσει επιστηµονικών στοιχείων,

− τα οικολογικά σήµατα υιοθετούνται µε διαδικασία στην οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής

όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισµοί, οι καταναλωτές, οι

κατασκευαστές, οι διανοµείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις,

− και είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναφέρουν ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το

οικολογικό σήµα τεκµαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η συγγραφή

υποχρεώσεων· πρέπει να αποδέχονται οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό µέσο, όπως τον

τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή την έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό.
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7. «Αναγνωρισµένοι οργανισµοί» κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, είναι τα εργαστήρια

δοκιµών, τα εργαστήρια βαθµονόµησης, οι οργανισµοί ελέγχου και οι οργανισµοί πιστοποίησης

που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισµένων οργανισµών που έχουν

συσταθεί σε άλλα κράτη µέλη.

8. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από το αντικείµενο της σύµβασης,

δεν µπορούν να κάνουν µνεία συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων µεθόδων

κατασκευής ούτε να κάνουν αναφορά σε σήµα, δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε

συγκεκριµένη καταγωγή ή παραγωγή, που θα είχε ως αποτέλεσµα να ευνοούνται ή να αποκλείονται

ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένα προϊόντα. Η εν λόγω µνεία ή παραποµπή επιτρέπεται, κατ�

εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνεται αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του

αντικειµένου της σύµβασης κατ� εφαρµογή των παραγράφων 3 και 4· η µνεία ή η παραποµπή αυτή

πρέπει να συνοδεύονται από τους όρους «ή ισοδύναµο».

Άρθρο 24

Εναλλακτικές προσφορές

1. Όταν η ανάθεση γίνεται µε βάση το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη

προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιτρέπουν στους προσφέροντες να υποβάλλουν

εναλλακτικές προσφορές.

2. Οι αναθέτουσες αρχές επισηµαίνουν στην προκήρυξη διαγωνισµού εάν επιτρέπουν τις

εναλλακτικές προσφορές· αν δεν υπάρχει σχετική επισήµανση, οι εναλλακτικές προσφορές δεν

επιτρέπονται.

3. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν στη συγγραφή

υποχρεώσεων τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές

καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των προσφορών.
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4. Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη τους µόνο τις εναλλακτικές προσφορές που

ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν ορίσει.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, οι

αναθέτουσες αρχές που έχουν αποδεχθεί εναλλακτικές προσφορές δεν µπορούν να απορρίπτουν µια

εναλλακτική προσφορά για το µόνο λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη

σύναψη σύµβασης υπηρεσιών και όχι δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, είτε στη σύναψη σύµβασης

προµηθειών και όχι δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών.

Άρθρο 25

Υπεργολαβίες

Στη συγγραφή υποχρεώσεων, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί ή µπορεί να υποχρεώνεται από

ένα κράτος µέλος να ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της

σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους

υπεργολάβους που προτείνει.

Η εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου οικονοµικού φορέα.

Άρθρο 26

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά µε την εκτέλεση της

σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι συµβατοί µε το κοινοτικό δίκαιο και ότι

επισηµαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Οι όροι που

επιβάλλονται σχετικά µε την εκτέλεση µιας σύµβασης µπορούν να αφορούν ιδίως κοινωνικές και

περιβαλλοντικές παραµέτρους.
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Άρθρο 27

Υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και

τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας

1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αναφέρει ή είναι δυνατόν να υποχρεώνεται από ένα κράτος

µέλος να αναφέρει στη συγγραφή υποχρεώσεων τον οργανισµό ή τους οργανισµούς από τους

οποίους οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες µπορούν να λαµβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για

τις υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί

προστασίας και συνθηκών εργασίας που ισχύουν στο κράτος µέλος, στην περιφέρεια ή στον τόπο

όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι παροχές και οι οποίες εφαρµόζονται στις επί τόπου

εκτελούµενες εργασίες ή στα έργα που εκτελούνται στο εργοτάξιο ή στις παρεχόµενες υπηρεσίες

κατά την εκτέλεση της σύµβασης.

2. Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ζητά

από τους προσφέροντες ή από τους υποψήφιους σε διαδικασία σύναψης συµβάσεων να αναφέρουν

ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις

διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να

εκτελεσθούν οι παροχές.

Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 55 σχετικά µε τον έλεγχο των

ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

∆ιαδικασίες

Άρθρο 28

Χρήση των ανοικτών, κλειστών και µε διαπραγµάτευση διαδικασιών

και του ανταγωνιστικού διαλόγου

Για τη σύναψη των δηµόσιων συµβάσεών τους, οι αναθέτουσες αρχές εφαρµόζουν τις εθνικές

διαδικασίες, αναπροσαρµοσµένες για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.
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Οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στην ανοικτή διαδικασία

ή στην κλειστή διαδικασία. Υπό τους ειδικούς όρους που προβλέπονται ρητά στο άρθρο 29, οι

αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν τις δηµόσιες συµβάσεις τους µε τη χρήση

ανταγωνιστικού διαλόγου. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται ρητά στα

άρθρα 30 και 31, µπορούν να προσφεύγουν στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, µε ή χωρίς

δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.

Άρθρο 29

Ανταγωνιστικός διάλογος

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον κρίνει ότι η

χρησιµοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύµβασης,

µπορεί να προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο σύµφωνα µε το παρόν άρθρο :

α) όταν δεν είναι αντικειµενικά σε θέση να καθορίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 23, παράγραφος 3,

σηµεία β), γ) ή δ), τα τεχνικά µέσα τα οποία θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και

τους στόχους της, και/ή

β) όταν δεν είναι αντικειµενικά σε θέση να προσδιορίσει τη νοµική και/ή χρηµατοοικονοµική

οργάνωση ενός σχεδίου.

Η ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης πραγµατοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της από

οικονοµική άποψη πλέον συµφέρουσας προσφοράς.

2. Οι αναθέτουσες αρχές δηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού στην οποία γνωστοποιούν τις

ανάγκες και τις απαιτήσεις τους, τις οποίες προσδιορίζουν σε αυτή την ίδια την προκήρυξη και/ή σε

περιγραφικό έγγραφο.
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3. Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν, µε τους υποψήφιους που επελέγησαν σύµφωνα µε τις

διατάξεις των άρθρων 44 έως 52, σε διάλογο σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο

προσδιορισµός των µέσων που µπορούν να ικανοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες

τους. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαλόγου, µπορούν να συζητούν µε τους επιλεγέντες

υποψήφιους όλες τις πτυχές της σύµβασης.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση όλων

των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δηµιουργεί διακρίσεις,

πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισµένους προσφέροντες σε σχέση µε άλλους.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να αποκαλύπτουν στους λοιπούς συµµετέχοντες τις

προτεινόµενες λύσεις ή άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο

συµµετέχοντα στον διάλογο, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

4. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προβλέπουν ότι η διαδικασία 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 αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στο

περιγραφικό έγγραφο. Η προσφυγή στη δυνατότητα αυτή αναγράφεται στην προκήρυξη

διαγωνισµού ή στο περιγραφικό έγγραφο.

5. Η αναθέτουσα αρχή συνεχίζει τον διάλογο έως ότου µπορέσει να προσδιορίσει την ή τις

λύσεις, αφού θα τις έχει, εν ανάγκη, συγκρίνει, οι οποίες, ενδεχοµένως, ανταποκρίνονται στις

ανάγκες της.

6. Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενηµερώσουν σχετικά τους συµµετέχοντες, οι

αναθέτουσες αρχές τους καλούν να υποβάλλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των

λύσεων που υποβλήθηκαν και προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές

αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα απαιτούµενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση του

σχεδίου.
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Κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, οι προσφορές αυτές µπορούν να διασαφηνίζονται και

να διευκρινίζονται. Ωστόσο, οι διασαφηνίσεις, διευκρινίσεις ή συµπληρώσεις αυτές δεν µπορούν να

έχουν ως αποτέλεσµα την τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης

προς υποβολή προσφορών, η µεταβολή των οποίων θα µπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση του

ανταγωνισµού ή να επιφέρει διακρίσεις.

7. Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες, βάσει

των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στο περιγραφικό

έγγραφο και επιλέγουν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά σύµφωνα µε το

άρθρο 53.

Κατ� αίτηση της αναθέτουσας αρχής, ο προσφέρων που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µπορεί να καλείται να διευκρινίσει πτυχές της

προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσµεύσεις που αυτή περιέχει, υπό τον όρο ότι αυτό δεν έχει

ως αποτέλεσµα να τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς

υποβολή προσφορών, να στρεβλώνεται ο ανταγωνισµός ή να προκαλούνται διακρίσεις.

8. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προβλέπουν την απονοµή βραβείων ή την καταβολή

ποσών στους συµµετέχοντες στο διάλογο.

Άρθρο 30

Περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, µε

δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού

1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν τις δηµόσιες συµβάσεις τους, προσφεύγοντας

σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, αφού προηγηθεί δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, στις

ακόλουθες περιπτώσεις :

α) σε περίπτωση µη κανονικών προσφορών ή κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες

σύµφωνα µε εθνικές διατάξεις συµβατές προς τις προδιαγραφές των άρθρων 4, 24, 25 και 27

και προς εκείνες του κεφαλαίου VII, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή

ανταγωνιστικό διάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύµβασης δεν

τροποποιούνται ουσιωδώς.
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Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να µη δηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού εάν στη

διαδικασία µε διαπραγµάτευση περιλαµβάνουν όλους τους προσφέροντες και µόνο τους

προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 45 έως 52 και οι οποίοι, κατά την

ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή τον προηγηθέντα ανταγωνιστικό διάλογο, υπέβαλαν

προσφορές σύµφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης,

β) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες των οποίων η

φύση ή διάφοροι αστάθµητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισµό των

τιµών,

γ) στον τοµέα των υπηρεσιών, ιδίως κατά την έννοια της κατηγορίας 6 του Παραρτήµατος ΙΙ Α

και για παροχές διανοητικής εργασίας, όπως η σύλληψη έργου, στο µέτρο που η φύση των

προς παροχή εργασιών είναι τέτοια ώστε οι προδιαγραφές της σύµβασης δεν είναι δυνατόν να

καθορίζονται µε επαρκή ακρίβεια ώστε να επιτρέπεται η ανάθεση της σύµβασης αυτής µε

επιλογή της καλύτερης προσφοράς, σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν την ανοικτή ή την

κλειστή διαδικασία,

δ) στις περιπτώσεις των δηµόσιων συµβάσεων έργων, για τα έργα που εκτελούνται

αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιµής ή τελειοποίησης και όχι για να εξασφαλίζουν την

αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αναθέτουσες αρχές

διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες τις προσφορές που αυτοί υποβάλλουν προκειµένου να

τις προσαρµόζουν στις προδιαγραφές που επισηµαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισµού, στη

συγγραφή υποχρεώσεων και στα ενδεχόµενα συµπληρωµατικά έγγραφα και προκειµένου να

αναζητείται η καλύτερη προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 53, παράγραφος 1.

3. Κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση

µεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δηµιουργεί

διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισµένους προσφέροντες σε σχέση µε άλλους.
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4. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προβλέπουν ότι η διαδικασία µε διαπραγµάτευση

διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις ούτως ώστε να µειώνεται ο αριθµός των προς διαπραγµάτευση

προσφορών µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη

διαγωνισµού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Η προσφυγή στη δυνατότητα αυτή αναγράφεται στην

προκήρυξη διαγωνισµού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Άρθρο 31

Περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση,

χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν τις δηµόσιες συµβάσεις τους προσφεύγοντας σε

διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις

ακόλουθες περιπτώσεις :

1) Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών :

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή

καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς

υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης

και µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή, µετά από

αίτηµά της,

β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς µε την προστασία

αποκλειστικών δικαιωµάτων, η σύµβαση µπορεί να ανατεθεί µόνο σε συγκεκριµένο

οικονοµικό φορέα,

γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόµενες αναθέτουσες αρχές, δεν

είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή

µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού που

αναφέρονται στο άρθρο 30. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για

την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να

απορρέουν από δική τους ευθύνη·
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2) για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :

α) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας,

πειραµατισµού, µελέτης ή ανάπτυξης, καθώς η διάταξη αυτή δεν καλύπτει την

παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την εµπορική βιωσιµότητα του

προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης,

β) για τις συµπληρωµατικές παραδόσεις που πραγµατοποιούνται από τον αρχικό

προµηθευτή και προορίζονται είτε για τη µερική ανανέωση προµηθειών ή

εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για επέκταση υφιστάµενων προµηθειών ή

εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να

προµηθευτεί υλικό µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ασυµβίβαστα

ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η

διάρκεια αυτών των συµβάσεων καθώς και των ανανεώσιµων συµβάσεων δεν, µπορεί

κατά κανόνα, να υπερβαίνει τα τρία έτη,

γ) για τις προµήθειες που είναι εισηγµένες και αγοράζονται σε χρηµατιστήριο βασικών

προϊόντων,

δ) για την αγορά προµηθειών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από έναν προµηθευτή

που έπαυσε οριστικά τις εµπορικές του δραστηριότητες, είτε από τους συνδίκους ή τους

εκκαθαριστές µιας πτώχευσης, ενός δικαστικού συµβιβασµού ή ανάλογης διαδικασίας

που προβλέπεται στις εθνικές, νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις·

3) για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, όταν η σχετική σύµβαση έπεται διαγωνισµού µελετών

και πρέπει, σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κανόνες, να ανατεθεί στο νικητή ή σε έναν από

τους νικητές του διαγωνισµού αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του

διαγωνισµού πρέπει να καλούνται να συµµετάσχουν στις διαπραγµατεύσεις·
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4) στην περίπτωση των δηµόσιων συµβάσεων έργων και υπηρεσιών :

α) για τα συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονταν στην αρχικώς

κατακυρωθείσα µελέτη ούτε στην αρχική σύµβαση και τα οποία, λόγω µη προβλέψιµων

περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή της υπηρεσίας,

όπως περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται

στον οικονοµικό φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την υπηρεσία αυτή :

− όταν αυτά τα συµπληρωµατικά  έργα ή υπηρεσίες δεν µπορούν, από τεχνική ή

οικονοµική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύµβαση χωρίς να

δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές,

ή

− όταν αυτά τα έργα ή υπηρεσίες, µολονότι µπορούν να διαχωρισθούν από την

εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, είναι απόλυτα αναγκαία για την ολοκλήρωσή

της.

Ωστόσο, το σωρευτικό ποσό των συναπτοµένων συµβάσεων συµπληρωµατικών έργων

ή υπηρεσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης·

β) για νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παροµοίων έργων ή

υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονοµικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύµβασης

από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή υπηρεσίες

είναι σύµφωνα µε µία βασική µελέτη και ότι αυτή η µελέτη αποτέλεσε αντικείµενο

αρχικής σύµβασης η οποία έχει συναφθεί σύµφωνα µε την ανοικτή ή την κλειστή

διαδικασία.
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Η δυνατότητα προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να επισηµαίνεται ήδη κατά την

πρώτη προκήρυξη διαγωνισµού, και το συνολικό προβλεπόµενο ποσό για τη συνέχιση

των εργασιών ή υπηρεσιών λαµβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές για την

εφαρµογή του άρθρου 7.

Προσφυγή στη διαδικασία αυτή µπορεί να γίνεται µόνο επί µια τριετία µετά τη σύναψη

της αρχικής σύµβασης.

Άρθρο 32

Συµφωνίες-πλαίσιο

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα για τις αναθέτουσες αρχές να

συνάπτουν συµφωνίες-πλαίσιο.

2. Για τους σκοπούς της σύναψης µιας συµφωνίας-πλαίσιο, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν

τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία σε όλα τα στάδια έως την

ανάθεση των συµβάσεων που βασίζονται στην εν λόγω συµφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή των

συµβαλλοµένων στη συµφωνία-πλαίσιο γίνεται κατ� εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία

καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 53.

Οι συµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που

προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4. Οι διαδικασίες αυτές εφαρµόζονται µόνο µεταξύ των

αναθετουσών αρχών και των οικονοµικών φορέων που ήταν εξ αρχής συµβαλλόµενα µέρη της

συµφωνίας-πλαίσιο.

Κατά τη σύναψη των συµβάσεων που βασίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο, τα µέρη δεν µπορούν σε

καµία περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συµφωνίας-πλαίσιο,

ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.
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Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαίσιο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών

περιπτώσεων που δικαιολογούνται δεόντως, ιδίως από το αντικείµενο της συµφωνίας-πλαίσιο.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να προσφεύγουν στις συµφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά

τρόπο που να εµποδίζει, να περιορίζει ή να νοθεύει τον ανταγωνισµό.

3. Όταν συνάπτεται µια συµφωνία-πλαίσιο µε ένα µόνο οικονοµικό φορέα, οι συµβάσεις που

βασίζονται σ� αυτή τη συµφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται στη

συµφωνία-πλαίσιο.

Για τη σύναψη των συµβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς

µε τον φορέα που συµµετέχει στη συµφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει

την προσφορά του.

4. Όταν συνάπτεται µια συµφωνία-πλαίσιο µε πλείονες οικονοµικούς φορείς, αυτοί πρέπει να

είναι τουλάχιστον τρεις, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός οικονοµικών φορέων που πληρούν τα

κριτήρια επιλογής και/ή αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης.

Η ανάθεση των συµβάσεων που βασίζονται σε συµφωνίες-πλαίσιο οι οποίες έχουν συναφθεί µε

πλείονες οικονοµικούς φορείς, µπορεί να γίνεται :

− είτε µε εφαρµογή των όρων που καθορίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισµό,

− είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συµφωνία-πλαίσιο, αφού

επαναδιαγωνισθούν τα µέρη βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους

αυτούς, και, ενδεχοµένως, άλλων όρων που επισηµαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της

συµφωνίας-πλαίσιο, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία :

α) για κάθε σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται

γραπτώς µε τους οικονοµικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείµενο

της σύµβασης,
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β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσµία για την υποβολή των προσφορών των

σχετικών µε κάθε σύµβαση, λαµβανοµένων υπόψη παραµέτρων, όπως η

πολυπλοκότητα του αντικειµένου της σύµβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη

διαβίβαση των προσφορών,

γ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόµενό τους πρέπει να παραµένει

εµπιστευτικό έως την εκπνοή της προβλεπόµενης προθεσµίας απάντησης,

δ) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την

καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη

συγγραφή υποχρεώσεων της συµφωνίας-πλαίσιο.

Άρθρο 33

∆υναµικά συστήµατα αγορών

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα οι αναθέτουσες αρχές να

προσφεύγουν σε δυναµικά συστήµατα αγορών.

2. Για την εφαρµογή ενός δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν

τους κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της µέχρι την ανάθεση των συµβάσεων

στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος. Στο σύστηµα γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες οι οποίοι

πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύµφωνη προς τη

συγγραφή υποχρεώσεων και τα ενδεχόµενα συµπληρωµατικά έγγραφα· οι ενδεικτικές προσφορές

µπορούν να βελτιώνονται οιαδήποτε στιγµή, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να συνάδουν προς τη

συγγραφή υποχρεώσεων. Για την εφαρµογή του συστήµατος και τη σύναψη των δηµοσίων

συµβάσεων στο πλαίσιο του συστήµατος, οι αναθέτουσες αρχές χρησιµοποιούν αποκλειστικώς

ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 42, παράγραφοι 2 έως 5.
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3. Για τους σκοπούς της εφαρµογής του δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές :

α) δηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για δυναµικό σύστηµα
αγορών,

β) διευκρινίζουν, µεταξύ άλλων, στη συγγραφή υποχρεώσεων τη φύση των προβλεπόµενων
αγορών που αποτελούν αντικείµενο αυτού του συστήµατος, καθώς και όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες που αφορούν το σύστηµα αγορών, τον χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό
εξοπλισµό και τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης,

γ) προσφέρουν ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση µε ηλεκτρονικά µέσα στη συγγραφή
υποχρεώσεων και σε κάθε συµπληρωµατικό έγγραφο, ήδη από τη δηµοσίευση της
προκήρυξης έως τη λήξη του συστήµατος, και σηµειώνουν στην προκήρυξη τη διεύθυνση
στο ∆ιαδίκτυο στην οποία µπορούν να µελετώνται αυτά τα έγγραφα.

4. Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ� όλη τη διάρκεια του δυναµικού συστήµατος αγορών,
τη δυνατότητα σε κάθε οικονοµικό φορέα να υποβάλει ενδεικτική προσφορά µε σκοπό να γίνει
δεκτός στο σύστηµα σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 2. Ολοκληρώνουν την
αξιολόγηση εντός µέγιστης προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών αρχοµένης από την υποβολή της
ενδεικτικής προσφοράς. Μπορούν, ωστόσο, να παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης εφόσον, εν
τω µεταξύ, δεν έχει υπάρξει άλλος διαγωνισµός.

Η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, τον προσφέροντα ο οποίος αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο σχετικά µε την αποδοχή του στο δυναµικό σύστηµα αγορών ή την απόρριψη της
ενδεικτικής του προσφοράς.

5. Κάθε συγκεκριµένη σύµβαση πρέπει να αποτελεί αντικείµενο διαγωνισµού. Πριν από τον εν
λόγω διαγωνισµό, οι αναθέτουσες αρχές δηµοσιεύουν απλουστευµένη προκήρυξη διαγωνισµού µε
την οποία καλούν όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν ενδεικτική
προσφορά, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, εντός 15θήµερης τουλάχιστον προθεσµίας αρχοµένης
από την ηµεροµηνία αποστολής της απλουστευµένης προκήρυξης. Οι αναθέτουσες αρχές
προχωρούν στον διαγωνισµό µόνο µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών
προσφορών που έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα.
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6. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν όλους τους προσφέροντες που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστηµα

να υποβάλλουν προσφορά για κάθε συγκεκριµένη σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί στο πλαίσιο

του συστήµατος. Για το σκοπό αυτό, καθορίζουν επαρκή προθεσµία για την υποβολή των

προσφορών.

Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύµβαση στον προσφέροντα ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη

προσφορά σύµφωνα µε τα κριτήρια ανάθεσης τα οποία επισηµαίνονται στην προκήρυξη

διαγωνισµού για την έναρξη εφαρµογής του δυναµικού συστήµατος αγορών. Τα κριτήρια αυτά

µπορούν, ενδεχοµένως, να προσδιορίζονται στην πρόσκληση η οποία αναφέρεται στο πρώτο

εδάφιο.

7. Η διάρκεια ενός δυναµικού συστήµατος αγορών δεν µπορεί να υπερβαίνει την τετραετία,

εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να προσφεύγουν σε αυτό το σύστηµα κατά τρόπον ώστε να

εµποδίζουν, να περιορίζουν ή να στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό.

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς ή οι συµµετέχοντες στο σύστηµα δεν µπορούν να

επιβαρύνονται µε έξοδα διεκπεραίωσης.

Άρθρο 34

Συµβάσεις δηµοσίων έργων : ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων µε αντικείµενο τη µελέτη και την κατασκευή

συγκροτήµατος κοινωνικών κατοικιών, για τις οποίες, λόγω της σπουδαιότητας, του πολύπλοκου

της κατασκευής και της προβλεπόµενης διάρκειας των έργων, το σχέδιο πρέπει να καταρτίζεται

ευθύς εξ αρχής σε στενή συνεργασία στα πλαίσια οµάδας αποτελούµενης από εκπροσώπους των

αναθετουσών αρχών, εµπειρογνώµονες και τον εργολήπτη που πρόκειται να επιφορτισθεί µε την

εκτέλεση των έργων, µπορεί να εφαρµόζεται ειδική διαδικασία ανάθεσης προκειµένου να

επιλέγεται ο καταλληλότερος προς ένταξη στην οµάδα εργολήπτης.
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Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές περιλαµβάνουν στην προκήρυξη του διαγωνισµού την κατά το

δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των έργων, ώστε οι ενδιαφερόµενοι εργολήπτες να είναι σε θέση

να διαµορφώνουν σαφή ιδέα περί του προς εκτέλεση έργου. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές

αναφέρουν στην εν λόγω προκήρυξη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 45 έως 52 κριτήρια

ποιοτικής επιλογής, τους προσωπικούς, τεχνικούς, οικονοµικούς και χρηµατοοικονοµικούς όρους

τους οποίους πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι.

Όταν προσφεύγουν στη διαδικασία αυτή, οι αναθέτουσες αρχές εφαρµόζουν τα άρθρα 2, 35, 36, 38,

39, 41, 42, 43 και 45 έως 52.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

Κανόνες δηµοσιότητας και διαφάνειας

ΤΜΗΜΑ 1

∆ηµοσίευση των προκηρύξεων

Άρθρο 35

Προκηρύξεις

1. Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν µέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία

δηµοσιεύεται από την Επιτροπή ή από τις ίδιες στο «προφίλ αγοραστή», που αναφέρεται στο

Παράρτηµα VIII, σηµείο 2, στοιχείο β) :

α) όταν πρόκειται για προµήθειες, την εκτιµώµενη συνολική αξία των συµβάσεων ή των

συµφωνιών-πλαίσιο, ανά οµάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους

δώδεκα επόµενους µήνες, εφόσον το συνολικό εκτιµώµενο ποσό, λαµβανοµένων υπόψη των

άρθρων 7 και 9, ισούται µε ή υπερβαίνει τα 750.000 EUR.
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Οι οµάδες των προϊόντων καθορίζονται από τις αναθέτουσες αρχές µε παραποµπή στην

ονοµατολογία CPV·

β) όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιµώµενη συνολική αξία των συµβάσεων ή των

συµφωνιών-πλαίσιο, για καθεµία από τις απαριθµούµενες στο Παράρτηµα ΙΙ A κατηγορίες

υπηρεσιών, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα επόµενους µήνες, εφόσον

το εν λόγω εκτιµώµενο συνολικό ποσό, λαµβανοµένων υπόψη των άρθρων 7 και 9, ισούται

µε ή υπερβαίνει τα 750.000 EUR·

γ) όταν πρόκειται για έργα, τα βασικά χαρακτηριστικά των συµβάσεων ή των συµφωνιών-

πλαίσιο τις οποίες προτίθενται να συνάψουν, τα εκτιµώµενα ποσά των οποίων ισούνται µε ή

υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 7, λαµβανοµένου υπόψη του

άρθρου 9.

Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα σηµεία α) και β) αποστέλλονται στην Επιτροπή ή

δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν µετά την έναρξη του οικονοµικού

έτους.

Η προκήρυξη που αναφέρεται στο σηµείο γ) αποστέλλεται στην Επιτροπή ή δηµοσιεύεται στο

«προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν, µετά από τη λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του

προγράµµατος στο οποίο εντάσσονται οι συµβάσεις έργων ή οι συµφωνίες-πλαίσιο τις οποίες οι

αναθέτουσες αρχές προτίθενται να συνάψουν.

Οι αναθέτουσες αρχές που δηµοσιεύουν την προκαταρκτική προκήρυξη στο «προφίλ αγοραστή»,

αποστέλλουν στην Επιτροπή, µε ηλεκτρονικό τρόπο σύµφωνα µε τη µορφή και τις λεπτοµέρειες

διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτηµα VIII, σηµείο 3), µια ειδοποίηση µε την οποία

ανακοινώνουν τη δηµοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».

Η δηµοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα σηµεία α), β) και γ) είναι υποχρεωτική µόνο

στις περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές ασκούν το δικαίωµά τους να µειώσουν τις προθεσµίες

για την παραλαβή των προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 38, παράγραφος 4.
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Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη

δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.

2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να συνάψουν δηµόσια σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο

προσφεύγοντας σε διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή, υπό τους προβλεπόµενους στο άρθρο 30 όρους,

σε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, ή, υπό τους

προβλεπόµενους στο άρθρο 29 όρους, σε ανταγωνιστικό διάλογο, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους

µέσω προκήρυξης διαγωνισµού.

3. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να εφαρµόσουν δυναµικό σύστηµα αγορών,

γνωστοποιούν την πρόθεσή τους µέσω προκήρυξης διαγωνισµού.

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να συνάψουν δηµόσια σύµβαση βάσει δυναµικού

συστήµατος αγορών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους µέσω απλουστευµένης προκήρυξης

διαγωνισµού.

4. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει µια δηµόσια σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο,

αποστέλλουν προκήρυξη µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης το αργότερο 48 ηµέρες

µετά τη σύναψη της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο.

Στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο που έχουν συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 32, οι

αναθέτουσες αρχές απαλλάσσονται από την αποστολή προκήρυξης µε τα αποτελέσµατα της

σύναψης κάθε σύµβασης που βασίζεται στη συµφωνία-πλαίσιο.

Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν προκήρυξη µε τα αποτελέσµατα της σύναψης των συµβάσεων

που βασίζονται σε δυναµικό σύστηµα αγορών, το αργότερο 48 ηµέρες µετά τη σύναψη κάθε

σύµβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε τριµηνιαία βάση. Σε

αυτή την περίπτωση, αποστέλλουν τις εν λόγω συγκεντρωµένες προκηρύξεις το αργότερο 48

ηµέρες µετά τη λήξη εκάστου τριµήνου.
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Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ Β, οι

αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στην προκήρυξη εάν συµφωνούν µε τη δηµοσίευσή τους. Για τις

συµβάσεις αυτές, η Επιτροπή καταρτίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο

άρθρο 77, παράγραφος 2, τους κανόνες για τη σύνταξη στατιστικών εκθέσεων µε βάση τις

προκηρύξεις αυτές και για τη δηµοσίευση των εκθέσεων αυτών.

Ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τη σύναψη της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο µπορούν να

µην δηµοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων, να

είναι αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον, ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα δηµοσίων

ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ αυτών.

Άρθρο 36

Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των προκηρύξεων

1. Οι προκηρύξεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα VII A και,

ενδεχοµένως, κάθε επί πλέον πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από την αναθέτουσα αρχή,

χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα έντυπα που εγκρίνονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε την

προβλεπόµενη στο άρθρο 77, παράγραφος 2, διαδικασία.

2. Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Επιτροπή, διαβιβάζονται

είτε µε ηλεκτρονικά µέσα, στη µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης του

Παραρτήµατος VIII, σηµείο 3), είτε µε άλλα µέσα. Στην περίπτωση της επισπευσµένης διαδικασίας

που περιγράφεται στο άρθρο 38, παράγραφος 8, οι προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται µε

τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικά µέσα, στη µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης

του Παραρτήµατος VIII, σηµείο 3).

Οι προκηρύξεις δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά δηµοσίευσης που

αναφέρονται στο Παράρτηµα VIII, σηµείο 1), στοιχεία α) και β).
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3. Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα, στη µορφή και

σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης του Παραρτήµατος VIII, σηµείο 3), δηµοσιεύονται το

πολύ πέντε ηµέρες µετά την αποστολή τους.

Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα, στη µορφή και σύµφωνα µε τις

λεπτοµέρειες διαβίβασης του Παραρτήµατος VIII, σηµείο 3), δηµοσιεύονται το αργότερο 12

ηµέρες µετά την αποστολή τους ή, στην περίπτωση της επισπευσµένης διαδικασίας του άρθρου 38,

παράγραφος 8, το αργότερο πέντε ηµέρες µετά την αποστολή τους.

4. Οι προκηρύξεις διαγωνισµού δηµοσιεύονται αναλυτικά σε µία επίσηµη γλώσσα της

Κοινότητας, την οποία επιλέγει η αναθέτουσα αρχή· αυθεντικό θεωρείται µόνο το κείµενο που

δηµοσιεύεται στην αρχική αυτή γλώσσα. Μια περίληψη των σηµαντικότερων στοιχείων κάθε

προκήρυξης δηµοσιεύεται και στις λοιπές επίσηµες γλώσσες.

Τα έξοδα δηµοσίευσης των προκηρύξεων αυτών από την Επιτροπή επιβαρύνουν την Κοινότητα.

5. Οι προκηρύξεις και το περιεχόµενό τους δεν µπορούν να δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο

πριν από την ηµεροµηνία της αποστολής τους στην Επιτροπή.

Οι προκηρύξεις που δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες

άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Επιτροπή ή

δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύµφωνα µε το άρθρο 35, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο,

και πρέπει να αναφέρουν την ηµεροµηνία αποστολής της ειδοποίησης που εστάλη στην Επιτροπή ή

της δηµοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».

Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν µπορούν να δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από

την αποστολή στην Επιτροπή της ειδοποίησης µε την οποία ανακοινώνεται η δηµοσίευσή τους υπό

τη µορφή αυτή, και πρέπει να αναφέρουν την ηµεροµηνία αυτής της αποστολής.
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6. Το περιεχόµενο των προκηρύξεων που δεν αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα στη µορφή

και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης του Παραρτήµατος VIII, σηµείο 3), περιορίζεται σε

περίπου 650 λέξεις.

7. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία αποστολής

των προκηρύξεων.

8. Η Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βεβαίωση της δηµοσίευσης των πληροφοριών

που της διαβίβασε αναφέροντας την ηµεροµηνία της εν λόγω δηµοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή

συνιστά απόδειξη της πραγµατοποίησης της δηµοσίευσης.

Άρθρο 37

Μη υποχρεωτική δηµοσίευση

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να δηµοσιεύουν σύµφωνα µε το άρθρο 36 προκηρύξεις για

δηµόσιες συµβάσεις που δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική δηµοσίευση που προβλέπεται στην

παρούσα οδηγία.

ΤΜΗΜΑ 2

Προθεσµίες

Άρθρο 38

Προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και για την παραλαβή των προσφορών

1. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων

συµµετοχής, οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη, ιδίως, το πολύπλοκο της σύµβασης και τον

χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών, µε την επιφύλαξη των ελάχιστων

προθεσµιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
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2. Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται

σε 52 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού.

3. Στις κλειστές διαδικασίες, στις οριζόµενες στο άρθρο 30 διαδικασίες µε διαπραγµάτευση µε

δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού και στον ανταγωνιστικό διάλογο :

α) η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε 37 ηµέρες από την

ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού,

β) στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται

σε 40 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης.

4. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δηµοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη,

η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και

στην παράγραφο 3, σηµείο β), µπορεί, κατά γενικό κανόνα, να περιορίζεται σε 36 ηµέρες, αλλά δεν

είναι σε καµία περίπτωση µικρότερη των 22 ηµερών.

Η προθεσµία αυτή αρχίζει από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού στις

ανοικτές διαδικασίες και από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών

στις κλειστές διαδικασίες.

Η βραχύτερη προθεσµία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση

ότι η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στην

προκήρυξη διαγωνισµού που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα VII A, εφόσον οι πληροφορίες αυτές

είναι διαθέσιµες κατά τη δηµοσίευση της προκήρυξης, και η προκαταρκτική προκήρυξη έχει

αποσταλεί προς δηµοσίευση µεταξύ ενός ελάχιστου διαστήµατος 52 ηµερών έως ενός µέγιστου

διαστήµατος 12 µηνών πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού.
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5. Όταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε τη

µορφή και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης του Παραρτήµατος VIII, σηµείο 3), οι προθεσµίες

παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4, για τις ανοικτές διαδικασίες,

και η προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής που ορίζεται στην παράγραφο 3, σηµείο α),

για τις κλειστές και µε διαπραγµάτευση διαδικασίες και τον ανταγωνιστικό διάλογο, µπορούν να

συντµηθούν κατά επτά ηµέρες.

6. Σύντµηση κατά πέντε ηµέρες των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών που ορίζονται

στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 3, σηµείο β), είναι δυνατή όταν η αναθέτουσα αρχή

παρέχει, µε ηλεκτρονικό µέσο και από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης, σύµφωνα µε

το Παράρτηµα VIII, ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε

όλα τα συµπληρωµατικά έγγραφα, προσδιορίζοντας στο κείµενο της προκήρυξης τη διεύθυνση

∆ιαδικτύου στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκµηρίωση.

Η σύντµηση αυτή µπορεί να χρησιµοποιείται επί πλέον της µείωσης που προβλέπεται στην

παράγραφο 5.

7. Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συµπληρωµατικά έγγραφα ή

πληροφορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσµιών που ορίζονται στα άρθρα 39 και 40,

µολονότι ζητήθηκαν εµπρόθεσµα ή όταν οι προσφορές µπορούν να συνταχθούν µόνον έπειτα από

επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτηµένων στη συγγραφή

υποχρεώσεων, οι προθεσµίες παραλαβής των προσφορών παρατείνονται ούτως ώστε όλοι οι

ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λαµβάνουν γνώση όλων των αναγκαίων

πληροφοριών για τη διατύπωση των προσφορών.

8. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση

προκήρυξης διαγωνισµού, που αναφέρονται στο άρθρο 30, όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν

αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσµιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι

αναθέτουσες αρχές µπορούν να ορίζουν :
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α) µια προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη

των 15 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού, ή των 10

ηµερών εάν η προκήρυξη απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τη µορφή και τις

λεπτοµέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτηµα VIII, σηµείο 3),

β) και, στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών, µια προθεσµία παραλαβής των προσφορών,

η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 10 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της

πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Άρθρο 39

Ανοικτές διαδικασίες : Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες

1. Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν παρέχουν, µε ηλεκτρονικό µέσο

σύµφωνα µε το άρθρο 38, παράγραφος 6, ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή

υποχρεώσεων και σε όλα τα συµπληρωµατικά έγγραφα, οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα

συµπληρωµατικά έγγραφα αποστέλλονται στους οικονοµικούς φορείς εντός έξι ηµερών από την

παραλαβή της αίτησης συµµετοχής, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα πριν από την

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

2. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα

συµπληρωµατικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρµόδιες υπηρεσίες

το αργότερο έξι ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή

των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα.
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ΤΜΗΜΑ 3

Περιεχόµενο και τρόποι διαβίβασης των πληροφοριών

Άρθρο 40

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συµµετοχής στον διάλογο ή διαπραγµάτευσης

1. Στις κλειστές διαδικασίες, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στις διαδικασίες

διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, κατά την έννοια του άρθρου 30, οι

αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να

υποβάλλουν τις προσφορές τους ή να συµµετάσχουν σε διαπραγµάτευση ή, στην περίπτωση

ανταγωνιστικού διαλόγου, στον διάλογο.

2. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους αυτούς περιλαµβάνει :

− είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής υποχρεώσεων ή του περιγραφικού εγγράφου και όλων των

συµπληρωµατικών εγγράφων,

− είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα άλλα έγγραφα που

αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, όταν τίθενται σε άµεση διάθεση µε ηλεκτρονικά µέσα

σύµφωνα µε το άρθρο 38, παράγραφος 6.

3. Όταν φορέας άλλος από την αναθέτουσα αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία

ανάθεσης έχει στη διάθεσή του τη συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο και/ή τα

συµπληρωµατικά έγγραφα, η πρόσκληση διευκρινίζει τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία

µπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο και τα άλλα έγγραφα

και, ενδεχοµένως, την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης αυτής καθώς και

το ύψος και τους τρόπους πληρωµής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν

λόγω εγγράφων. Οι αρµόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικονοµικούς φορείς

αµελλητί µετά την παραλαβή της αίτησής τους.
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4. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό

έγγραφο και τα συµπληρωµατικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις

αρµόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει ορισθεί

για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα. Σε περίπτωση

επισπευσµένης κλειστής ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίας, η προθεσµία αυτή ανέρχεται σε

τέσσερις ηµέρες.

5. Επί πλέον, η πρόσκληση υποβολής προσφοράς, συµµετοχής στον διάλογο ή σε

διαπραγµάτευση, περιέχει τουλάχιστον :

α) παραποµπή στη δηµοσιευθείσα προκήρυξη διαγωνισµού,

β) την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία

πρέπει να διαβιβάζονται και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται,

γ) στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ηµεροµηνία που έχει καθορισθεί και τη

διεύθυνση για την έναρξη της φάσης των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις

γλώσσες που θα χρησιµοποιηθούν,

δ) ένδειξη των εγγράφων που πρέπει ενδεχοµένως να επισυνάπτονται, είτε για την τεκµηρίωση

δηλώσεων που πρέπει να είναι επαληθεύσιµες και στις οποίες ο υποψήφιος προβαίνει

σύµφωνα µε το άρθρο 44, είτε για τη συµπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο

ίδιο άρθρο, υπό τους ίδιους όρους µε τους προβλεπόµενους στα άρθρα 47 και 48,

ε) τη σχετική στάθµιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύµβασης ή, εφόσον συντρέχει λόγος, τη

φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, εάν δεν περιλαµβάνονται στην

προκήρυξη διαγωνισµού, στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο.
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Ωστόσο, στην περίπτωση συµβάσεων που συνάπτονται σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 29,

οι πληροφορίες που προβλέπονται στο σηµείο β) της παρούσας παραγράφου δεν περιλαµβάνονται

στην πρόσκληση συµµετοχής στον διάλογο αλλά επισηµαίνονται στην πρόσκληση υποβολής

προσφοράς.

Άρθρο 41

Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

1. Οι αναθέτουσες αρχές ενηµερώνουν, το συντοµότερο δυνατό, τους υποψήφιους και τους

προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο, την

ανάθεση σύµβασης, ή την αποδοχή σε ένα σύστηµα δυναµικών αγορών, συµπεριλαµβανοµένων

των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να µην συνάψουν συµφωνία-πλαίσιο, να µην αναθέσουν

σύµβαση για την οποία υπήρξε διαγωνισµός και να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να θέσουν σε

εφαρµογή δυναµικό σύστηµα αγορών· οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές

γραπτώς, κατόπιν αιτήσεως.

2. Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί, το συντοµότερο δυνατό, σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο

ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική αίτηση τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του ή

της προσφοράς του και, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα

χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το όνοµα

του αναδόχου ή των συµβαλλοµένων µερών στη συµφωνία-πλαίσιο. Οι προθεσµίες αυτές δεν

µπορούν σε καµία περίπτωση να υπερβαίνουν τις 15 ηµέρες από την παραλαβή γραπτής αίτησης.

3. Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να µην γνωστοποιήσουν ορισµένες

πληροφορίες σχετικά µε την ανάθεση των συµβάσεων, τη σύναψη συµφωνιών-πλαίσιο ή την

αποδοχή σε ένα σύστηµα δυναµικών αγορών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν η

γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων, να είναι

αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα δηµοσίων ή

ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ αυτών.
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ΤΜΗΜΑ 4

Επικοινωνίες

Άρθρο 42

Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες

1. Όλες οι επικοινωνίες καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών που αναφέρονται στον

παρόντα τίτλο δύνανται, κατ� επιλογή της αναθέτουσας αρχής, να πραγµατοποιούνται µε επιστολή,

µε τηλεοµοιοτυπία, µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5, µε το τηλέφωνο

στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 6, ή µε συνδυασµό των µέσων

αυτών.

2. To επιλεγέν µέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικά προσιτό και, εποµένως, να µην

περιορίζει την πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία ανάθεσης.

3. Οι επικοινωνίες, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών πραγµατοποιούνται κατά

τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι διαφυλάσσονται η ακεραιότητα των δεδοµένων και το απόρρητο

των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής και ότι οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν γνώση του

περιεχοµένου των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής µόνο µετά την εκπνοή της

προβλεπόµενης προθεσµίας για την υποβολή τους.

4. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τις επικοινωνίες µε ηλεκτρονικά µέσα, καθώς και τα

τεχνικά χαρακτηριστικά τους, πρέπει να µην δηµιουργούν διακρίσεις και να είναι γενικώς προσιτά

στο κοινό και συµβατά µε τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, που

χρησιµοποιούνται γενικά.

5.  Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρµόζονται για τους µηχανισµούς ηλεκτρονικής παραλαβής

προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής :
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α) οι πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική

υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένης της κρυπτογράφησης,

πρέπει να είναι προσιτές στα ενδιαφερόµενα µέρη. Επί πλέον, οι µηχανισµοί ηλεκτρονικής

παραλαβής των προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του

Παραρτήµατος Χ,

β) τα κράτη µέλη µπορούν να καθιερώνουν ή να διατηρούν συστήµατα εθελοντικής

πιστοποίησης µε σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω

µηχανισµών,

γ) οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι δεσµεύονται ώστε τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή

δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 45 έως 50 και στο άρθρο 52, εάν δεν είναι διαθέσιµα

σε ηλεκτρονική µορφή, να υποβάλλονται πριν από τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται

για την υποβολή των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής.

6. Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρµόζονται για την υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής :

α) οι αιτήσεις συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων µπορούν να

υποβάλλονται γραπτώς ή τηλεφωνικά.

β) όταν οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή

επιβεβαίωση πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους,

γ) οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν οι αιτήσεις συµµετοχής που υποβάλλονται µε

τηλεοµοιοτυπία να επιβεβαιώνονται ταχυδροµικά ή µε ηλεκτρονικά µέσα, στις περιπτώσεις

που αυτό είναι αναγκαίο ως νόµιµη απόδειξη. Στην περίπτωση αυτή, η απαίτηση αυτή, καθώς

και η προθεσµία για την αποστολή της επιβεβαίωσης, πρέπει να επισηµαίνονται από την

αναθέτουσα αρχή στην προκήρυξη διαγωνισµού.
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ΤΜΗΜΑ 5

Πρακτικά

Άρθρο 43

Περιεχόµενο των πρακτικών

Για κάθε σύµβαση, κάθε συµφωνία-πλαίσιο και κάθε υλοποίηση δυναµικού συστήµατος αγορών, οι

αναθέτουσες αρχές συντάσσουν πρακτικό το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον :

α) την επωνυµία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείµενο και την αξία της

σύµβασης, της συµφωνίας-πλαίσιο ή του δυναµικού συστήµατος αγορών,

β) το όνοµα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής

τους,

γ) το όνοµα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους της απόρριψής

τους,

δ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαµηλές,

ε) την επωνυµία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του, καθώς

και, εφόσον είναι γνωστό, το τµήµα της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο που ο ανάδοχος

προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,

στ) όσον αφορά τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, τις οριζόµενες στα άρθρα 30 και 31

περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες αυτές,

ζ) όσον αφορά τον ανταγωνιστικό διάλογο, τις οριζόµενες στο άρθρο 29 περιστάσεις, οι οποίες

δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή,
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η) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή µαταίωσε

την πρόθεσή της να συνάψει σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο ή να υλοποιήσει ένα δυναµικό

σύστηµα αγορών.

Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα για την τεκµηρίωση της διεξαγωγής των

διαδικασιών ανάθεσης που διεξάγονται µε ηλεκτρονικά µέσα.

Το πρακτικό, ή τουλάχιστον τα κύρια στοιχεία του, γνωστοποιούνται στην Επιτροπή κατόπιν

αιτήσεώς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

∆ιεξαγωγή της διαδικασίας

ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 44

Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συµµετεχόντων και ανάθεση των συµβάσεων

1. Οι συµβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 53 και 55,

λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 24, αφού οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την καταλληλότητα

των οικονοµικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 45 και 46. Ο έλεγχος

της καταλληλότητας πραγµατοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές σύµφωνα µε τα κριτήρια της

οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και των επαγγελµατικών και τεχνικών γνώσεων ή

ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 47 έως 52, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, µε τα

αµερόληπτα κριτήρια και τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν τα ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων, σύµφωνα µε

τα άρθρα 47 και 48, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες.
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Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 47 και 48 καθώς και το ελάχιστο επίπεδο
ικανοτήτων που απαιτείται για µια δεδοµένη σύµβαση, πρέπει να είναι συνδεδεµένα και ανάλογα
προς το αντικείµενο της σύµβασης.

Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισµού.

3. Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού και στον ανταγωνιστικό διάλογο, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να περιορίζουν τον
αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά, να
διαπραγµατευθούν ή να συµµετάσχουν, στο διάλογο, υπό τον όρο να υπάρχει ικανός αριθµός
κατάλληλων υποψηφίων. Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, κατά την προκήρυξη του
διαγωνισµού, αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που προτίθενται να
χρησιµοποιήσουν, τον ελάχιστο αριθµό υποψηφίων που προβλέπουν να καλέσουν και,
ενδεχοµένως, τον µέγιστο αριθµό.

Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθµός είναι πέντε. Στη διαδικασία διαπραγµάτευσης
κατόπιν δηµοσίευσης προκήρυξης και ανταγωνιστικού διαλόγου, ο ελάχιστος αριθµός είναι τρεις.
Εν πάση περιπτώσει, ο αριθµός υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να
εξασφαλίζει πραγµατικό ανταγωνισµό.

Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθµό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθµό
υποψηφίων που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων. Στην περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων
που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα είναι µικρότερος από το ελάχιστο
όριο, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία καλώντας τον υποψήφιο ή τους
υποψήφιους που πληρούν τα απαιτούµενα επίπεδα ικανοτήτων. Η αναθέτουσα αρχή δεν µπορεί να
περιλαµβάνει στη διαδικασία αυτή άλλους οικονοµικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση
συµµετοχής ή υποψήφιους που δεν πληρούν τα απαιτούµενα επίπεδα ικανοτήτων.

4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισµού του αριθµού των
προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγµάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στο
άρθρο 29, παράγραφος 4, και στο άρθρο 30, παράγραφος 4, πραγµατοποιούν αυτόν τον περιορισµό
µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισµού, στη
συγγραφή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην τελική φάση, ο αριθµός αυτός πρέπει να
επιτρέπει τη διασφάλιση πραγµατικού ανταγωνισµού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός
κατάλληλων προσφορών ή υποψηφίων.
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ΤΜΗΜΑ 2

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Άρθρο 45

Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος

1. Αποκλείεται της συµµετοχής σε δηµόσια σύµβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος του

οποίου υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή

περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω :

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου 1,

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της

26ης Μαΐου 1997 2 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του

Συµβουλίου3,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 4,

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της

οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από

παράνοµες δραστηριότητες 5.

                                                
1 ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σ. 1.
2 EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1.
3 ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 2.
4 ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48.
5 EE L 166 της 28.6.1991, σ. 77. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 76).
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Τα κράτη µέλη καθορίζουν, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο και υπό την επιφύλαξη του

κοινοτικού δικαίου, τους όρους εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.

Μπορούν να προβλέπουν παρέκκλιση από την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου για επιτακτικούς

λόγους γενικού συµφέροντος.

Για τους σκοπούς της εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτουσες αρχές, οσάκις

απαιτείται, ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν τα έγγραφα που

αναφέρονται στην παράγραφο 3 και µπορούν, εφόσον αµφιβάλλουν ως προς την προσωπική

κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων / προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρµόδιες αρχές για να

λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων

ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα

εγκατεστηµένο σε κράτος άλλο από εκείνο της αναθέτουσας αρχής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να

ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών. Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους

όπου είναι εγκατεστηµένοι οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες, τα αιτήµατα αυτά αφορούν τα νοµικά

και/ή φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή

οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή

του προσφέροντος.

2. Κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να αποκλείεται από τη συµµετοχή στη σύµβαση, όταν :

α) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή

πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια

διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

β) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής

διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία

προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
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γ) έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές

διατάξεις της χώρας, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του

διαγωγή,

δ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε

οποιοδήποτε µέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές,

ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι

εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής,

στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών

σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις

νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής,

ζ) είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που

απαιτούνται κατ� εφαρµογή του παρόντος τµήµατος ή όταν δεν έχει παράσχει τις

πληροφορίες αυτές.

Τα κράτη µέλη καθορίζουν, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο και τηρουµένου του κοινοτικού

δικαίου, τους όρους εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.

3. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν

εµπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2, σηµεία α),

β), γ), ε) και στ) :

α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2, σηµεία α), β) και γ), την προσκόµιση

αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται

από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του

προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,
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β) για την παράγραφο 2, σηµεία ε) ή στ), πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του

οικείου κράτους µέλους.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2, σηµεία α), β) ή

γ), αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη

όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής

ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους

καταγωγής ή προέλευσης.

4. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρχές και τους οργανισµούς που είναι αρµόδιοι για την έκδοση

των εγγράφων, πιστοποιητικών ή δηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και ενηµερώνουν

την Επιτροπή. Η ανακοίνωση αυτή δεν θίγει το ισχύον δίκαιο σε ζητήµατα προστασίας των

δεδοµένων.

Άρθρο 46

Άδεια άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας

Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε οικονοµικό φορέα που επιθυµεί να συµµετάσχει σε δηµόσια

σύµβαση να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίζει

ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΙΧ Α για τις

δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα ΙΧ Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο

Παράρτηµα ΙΧ Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους

όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασής του.

Στις διαδικασίες σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών, οσάκις οι υποψήφιοι ή οι

προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για

να είναι σε θέση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα

αρχή είναι δυνατόν να τους ζητάει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι µέλη

του εν λόγω οργανισµού.



11029/3/02 REV 3 ZAC/ch,thm,xl 88
DG C II    EL

Άρθρο 47

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

1. Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα είναι δυνατόν, κατά

κανόνα, να αποδεικνύεται µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχοµένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης

επαγγελµατικών κινδύνων,

β) ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των

ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο

οικονοµικός φορέας,

γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχοµένως, του κύκλου

εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις

τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις κατ� ανώτατο όριο, συναρτήσει της ηµεροµηνίας

δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι

διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.

2. Ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, ενδεχοµένως και για συγκεκριµένη σύµβαση, να

στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτές.

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του

τους αναγκαίους πόρους, παραδείγµατος χάριν, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των

φορέων αυτών.

3. Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων από τις αναφερόµενες στο

άρθρο 4 µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων

φορέων.

4. Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στην πρόσκληση

υποβολής προσφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 δικαιολογητικά

επέλεξαν καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµισθούν.
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5. Αν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα

δικαιολογητικά που ζητάει η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και

χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η αναθέτουσα αρχή

κρίνει κατάλληλο.

Άρθρο 48

Τεχνικές και/ή επαγγελµατικές ικανότητες

1. Οι τεχνικές και/ή επαγγελµατικές ικανότητες των οικονοµικών φορέων αξιολογούνται και

ελέγχονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3.

2. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονοµικών φορέων µπορούν να αποδεικνύονται µε έναν ή

περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα µε τη φύση, την ποσότητα ή τη

σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προµηθειών, ή των υπηρεσιών :

α) i) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούµενη

πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων

εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο

εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους

κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά· ενδεχοµένως, η αρµόδια αρχή

διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή,

ii) υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που

πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου

ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και

οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται :

− εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή

θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή,
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− εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή, εάν τούτο

δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα·

β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας

στην επιχείρησή του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο

της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει

στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου·

γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού, των µέτρων που λαµβάνει ο προµηθευτής ή ο

πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισµού µελέτης και

έρευνας της επιχείρησής του·

δ) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ� εξαίρεση, πρέπει

να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, έλεγχο διενεργούµενο από την

αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόµατός της, από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου

είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, µε την επιφύλαξη της

συναίνεσης του οργανισµού αυτού· ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναµικό

του προµηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται

αναγκαίο, τα µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα µέτρα που

λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας·

ε) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή

του εργολήπτη και/ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως του ή των

υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών ή τη διεξαγωγή των εργασιών·

στ) για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και υπηρεσιών και µόνο στις ενδεδειγµένες

περιπτώσεις, αναφορά των µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που µπορεί να

εφαρµόζει ο οικονοµικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύµβασης·
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ζ) δήλωση σχετικά µε το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του παρόχου

υπηρεσιών ή του εργολήπτη και για τον αριθµό των στελεχών της επιχείρησης κατά την

τελευταία τριετία·

η) δήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό που

διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύµβασης·

θ) αναφορά του τµήµατος της σύµβασης το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών προτίθεται,

ενδεχοµένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας·

ι) όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται :

i) δείγµατα, περιγραφή και/ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να

µπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής,

ii) πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ελέγχου

της ποιότητας, ανεγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η

καταλληλότητα των προϊόντων επαληθευόµενη µε παραποµπές σε ορισµένες

προδιαγραφές ή πρότυπα.

3. Ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, ενδεχοµένως και για µια συγκεκριµένη σύµβαση, να

στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε

αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση

της σύµβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγµατος χάριν µε την

προσκόµιση της δέσµευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονοµικού φορέα

τους αναγκαίους πόρους.

4. Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων από τις αναφερόµενες στο

άρθρο 4 µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων

φορέων.
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5. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που έχουν ως αντικείµενο

προµήθειες για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, την παροχή

υπηρεσιών και/ή την εκτέλεση έργων, η ικανότητα των οικονοµικών φορέων να παράσχουν αυτή

την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα µπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της

τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσµατικότητας, της πείρας και της αξιοπιστίας τους.

6. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει, στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών,

ποια δικαιολογητικά από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 πρέπει να προσκοµισθούν.

Άρθρο 49

Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας

Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόµιση πιστοποιητικών εκδιδόµενων από

ανεξάρτητους οργανισµούς, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα

ορισµένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να παραπέµπουν σε συστήµατα

εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόµενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και

πιστοποιούµενα από οργανισµούς που εφαρµόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την

πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς

εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά

στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκοµίζονται από τους

οικονοµικούς φορείς.
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Άρθρο 50

Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Εάν οι αναθέτουσες αρχές, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48, παράγραφος 2,

σηµείο στ), απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδοµένων από ανεξάρτητους οργανισµούς

που να βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφούται προς συγκεκριµένα πρότυπα όσον

αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέµπουν στο κοινοτικό σύστηµα οικολογικής

διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε

αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούµενα από όργανα λειτουργούντα βάσει του

κοινοτικού δικαίου, ή στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά την

πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς

εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη µέλη. Επίσης, αποδέχονται και άλλα ισοδύναµα αποδεικτικά

στοιχεία για µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία προσκοµίζονται από τους οικονοµικούς

φορείς.

Άρθρο 51

Συµπληρωµατική τεκµηρίωση και πληροφορίες

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώνουν ή να

διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ� εφαρµογή των άρθρων 45 έως 50.

Άρθρο 52

Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων και πιστοποίηση

από οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να καθιερώνουν είτε επίσηµους καταλόγους εγκεκριµένων

εργολάβων, προµηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών είτε πιστοποίηση από δηµόσιους ή ιδιωτικούς

οργανισµούς πιστοποίησης.
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Τα κράτη µέλη προσαρµόζουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στους καταλόγους αυτούς, καθώς και

εκείνες που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών από τους οργανισµούς πιστοποίησης, στο

άρθρο 45, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, σηµεία α) έως δ) και ζ), στο άρθρο 46, στο άρθρο 47,

παράγραφοι 1, 4 και 5, και στο άρθρο 48, παράγραφοι 1, 2, 5 και 6, στο άρθρο 49 και,

ενδεχοµένως, στο άρθρο 50.

Τα κράτη µέλη τις προσαρµόζουν επίσης στα άρθρα 47, παράγραφος 2, και 48, παράγραφος 3, για

τις αιτήσεις εγγραφής που υποβάλλουν οικονοµικοί φορείς που ανήκουν σε όµιλο και που

επικαλούνται πόρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του οµίλου. Αυτοί οι επιχειρηµατίες

πρέπει, σε αυτή την περίπτωση, να αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσηµο κατάλογο

ότι διαθέτουν αυτούς τους πόρους καθ� όλη τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού που

πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσηµο κατάλογο και ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις συνεχίζουν να

πληρούν κατά το ίδιο διάστηµα τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής τις προβλεπόµενες στα άρθρα

που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο και τις οποίες επικαλούνται οι επιχειρηµατίες αυτοί για την

εγγραφή τους.

2. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή που διαθέτουν

πιστοποιητικό µπορούν, για την εκάστοτε σύµβαση, να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από

τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά µνηµονεύονται τα δικαιολογητικά

βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο / η πιστοποίηση καθώς και η σχετική κατάταξη.

3. Η εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους, πιστοποιούµενη από τους αρµόδιους οργανισµούς,

ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης συνιστά, για τις αναθέτουσες

αρχές των άλλων κρατών µελών, τεκµήριο καταλληλότητας µόνο σε σχέση µε το άρθρο 45,

παράγραφος 1 και παράγραφος 2, σηµεία α) έως δ) και ζ), το άρθρο 46, το άρθρο 47,

παράγραφος 1, σηµεία β) και γ), και το άρθρο 48, παράγραφος 2, σηµεία α) i), β), ε), ζ) και η)

για τους εργολήπτες, παράγραφος 2 σηµεία α) ii), β), γ), δ) και ι) για τους προµηθευτές και

παράγραφος 2, σηµεία α) ii) και γ) έως θ) για τους παρόχους υπηρεσιών.
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4. Οι πληροφορίες που µπορούν να συναχθούν από την εγγραφή σε επίσηµους καταλόγους ή

από την πιστοποίηση δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αµφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον

αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι

δυνατόν να ζητείται, για την εκάστοτε σύµβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονοµικό

φορέα.

Οι αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών µελών εφαρµόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο

εδάφιο της παρούσας παραγράφου µόνον προς όφελος των οικονοµικών φορέων που είναι

εγκατεστηµένοι στο κράτος µέλος το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσηµο κατάλογο.

5. Για την εγγραφή των οικονοµικών φορέων άλλων κρατών µελών σε επίσηµο κατάλογο ή για

την πιστοποίησή τους από τους οργανισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν είναι

δυνατόν να ζητούνται άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται από τους

οικονοµικούς φορείς που είναι υπήκοοι του οικείου κράτους και, εν πάση περιπτώσει, όχι άλλες

από τις προβλεπόµενες στα άρθρα 45 έως 49 και, ενδεχοµένως, το άρθρο 50.

Εντούτοις, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν µπορεί να επιβάλλεται στους οικονοµικούς

φορείς των άλλων κρατών µελών για τη συµµετοχή τους σε δηµόσια σύµβαση. Οι αναθέτουσες

αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εγκατεστηµένους σε άλλα

κράτη µέλη. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναµα αποδεικτικά µέσα.

6. Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγµή, την εγγραφή τους σε επίσηµο

κατάλογο ή την έκδοση του πιστοποιητικού. Πρέπει να ενηµερώνονται σε ένα ευλόγως σύντοµο

χρονικό διάστηµα για την απόφαση της αρχής που συντάσσει τον κατάλογο ή του αρµόδιου

οργανισµού πιστοποίησης.

7. Οι οργανισµοί πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι οργανισµοί που

ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση.
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8. Τα κράτη µέλη που διαθέτουν επίσηµους καταλόγους ή οργανισµούς πιστοποίησης που

αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη

µέλη τη διεύθυνση του οργανισµού στον οποίο µπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις.

ΤΜΗΜΑ 3

Ανάθεση της σύµβασης

Άρθρο 53

Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων

1. Με την επιφύλαξη των εθνικών νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά

µε την αµοιβή ορισµένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές

αναθέτουν τις δηµόσιες συµβάσεις, είναι :

α) είτε, όταν η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

για τις αναθέτουσες αρχές, διάφορα κριτήρια που δικαιολογούνται από το αντικείµενο της

συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης : όπως παραδείγµατος χάριν, η ποιότητα, η τιµή, η

τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά

χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση µετά την πώληση

και η τεχνική συνδροµή, η ηµεροµηνία παράδοσης και η προθεσµία παράδοσης ή εκτέλεσης,

β) είτε αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή.

2. Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου, στην προβλεπόµενη στην παράγραφο 1, σηµείο α)

περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή υποδεικνύει στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στη συγγραφή

υποχρεώσεων, ή στο περιγραφικό έγγραφο στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, τη

σχετική στάθµιση που προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισµό της

πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς.
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Η στάθµιση αυτή µπορεί να εκφράζεται µε τον καθορισµό µιας ψαλίδας µε κατάλληλο εύρος.

Όταν, κατά τη γνώµη της αναθέτουσας αρχής, δεν είναι δυνατή η στάθµιση για λόγους που

µπορούν να αποδειχθούν, επισηµαίνει, στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στη συγγραφή

υποχρεώσεων, ή στο περιγραφικό έγγραφο, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, τη

φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων.

Άρθρο 54

Χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών

1. Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν τη δυνατότητα για τις αναθέτουσες αρχές να

προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς.

2. Στις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες, στην περίπτωση που αναφέρεται

στο άρθρο 30, παράγραφος 1, σηµείο α), οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποφασίζουν ότι, πριν

από την ανάθεση µιας δηµόσιας σύµβασης, διεξάγεται ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, όταν οι

προδιαγραφές της σύµβασης µπορούν να καθορισθούν µε ακρίβεια.

Υπό τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να χρησιµοποιείται κατά τον νέο

διαγωνισµό µεταξύ των µερών µιας συµφωνίας-πλαίσιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32,

παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, και κατά τον διαγωνισµό για τη σύναψη

δηµοσίων συµβάσεων στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών που προβλέπει το άρθρο 33.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός αφορά :

- είτε µόνον τις τιµές, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιµή,
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− είτε τις τιµές και/ή τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισηµαίνονται στη

συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέρουσα από

οικονοµική άποψη προσφορά.

3. Οι αναθέτουσες αρχές που αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, το

αναφέρουν στην προκήρυξη διαγωνισµού.

Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις εξής πληροφορίες :

α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείµενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού,

εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιµα ποσοτικώς κατά τρόπον ώστε να

εκφράζονται σε αριθµούς ή ποσοστά,

β) τα ενδεχόµενα όρια των αξιών που µπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις

προδιαγραφές του αντικειµένου της σύµβασης,

γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του

ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και τη χρονική στιγµή που, ενδεχοµένως, 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 υποβάλλουν τις προσφορές τους,

ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχοµένως, απαιτούνται για την υποβολή

προσφορών,

στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό σύστηµα και για τον

τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.
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4. Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν µια

πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε το επιλεγµένο κριτήριο ή τα επιλεγµένα

κριτήρια ανάθεσης και µε τη στάθµισή τους, όπως έχουν καθορισθεί.

Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα µε τη

χρήση ηλεκτρονικών µέσων να υποβάλουν νέες τιµές και/ή νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες

τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατοµική βάση µε το χρησιµοποιούµενο

ηλεκτρονικό σύστηµα και προσδιορίζει την ηµεροµηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού

πλειστηριασµού. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές

φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο

εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής των προσκλήσεων.

5. Όταν γίνεται η ανάθεση στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η

πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσµα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου

προσφέροντος, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται στο άρθρο 53,

παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο.

Η πρόσκληση αναφέρει επίσης το µαθηµατικό τύπο βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον

ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, η αυτόµατη κατάταξη σε συνάρτηση µε τις νέες υποβαλλόµενες τιµές

και/ή τις νέες αξίες. Ο µαθηµατικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθµιση του κάθε κριτηρίου

που έχει επιλεγεί για τον καθορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς,

όπως αναφέρεται η στάθµιση αυτή στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων·

προς τούτο, οι ενδεχόµενες ψαλίδες πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων µε συγκεκριµένες

τιµές.

Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός

µαθηµατικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.
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