ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
(Άρθρα 48 και 280 ν. 4412/2016)
I. Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα που ενημερώνει
Αναφέρετε πλήρη στοιχεία για την ταυτότητά σας, ως αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας, τη
νομική μορφή/φύση (π.χ. υπουργείο, αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, αποκεντρωμένη διοίκηση,
περιφέρεια, δήμος, νοσοκομείο, ν.π.ι.δ., δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμός
δημοσίου δικαίου, χωριστή επιχειρησιακή μονάδα ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τη σύναψη
συμβάσεων).
......................................................................................................................
.........................................
......................................................................................................................
.........................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
..................................................................................
ΙΙ. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Αναφέρετε πλήρη στοιχεία της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης (τίτλος διαγωνισμού,
τυχόν στοιχείο αναφοράς στο ΚΗΜΔΗΣ/ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμό, είδος σύμβασης (έργο,
προμήθεια, υπηρεσία, μελέτες).
......................................................................................................................
......................................................................................................................
..................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
..................................................................................
ΙΙΙ. Προσδιορισμός της κατάστασης προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων
1. Ένας προσφέρων ή μια επιχείρηση που σχετίζεται με υποψήφιο ή προσφέροντα:
(σημειώστε Χ)
α) έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο
προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με την αγορά σύμφωνα με το άρθρο 46 του
ν. 4412/2016
β) έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή εκτός προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων με την αγορά (αρθ. 46) ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε
τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (προσδιορίστε)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Ληφθέντα μέτρα1
Εκθέστε τα μέτρα που ελήφθησαν από την αναθέτουσα αρχή προς διασφάλιση της μη στρέβλωσης
του ανταγωνισμού λόγω της προηγούμενης εμπλοκής του εν λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα:
α) γνωστοποιήθηκαν στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες όλες οι
σχετικές πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης
εμπλοκής τους υποψηφίου ή προσφέροντος στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
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β) προσδιορίσθηκε επαρκής προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών
γ) άλλο κατάλληλο μέτρο (προσδιορίστε)
..............................................................................................
................................
..............................................................................................
................................
3. Ενδεχόμενο αποκλεισμού υποψηφίου ή προσφέροντος2
Αναφέρετε όλα τα έγγραφα που υπέβαλε ο προς αποκλεισμό εμπλεκόμενος υποψήφιος ή
προσφέρων, προς απόδειξη του ότι η συμμετοχή τους στην προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού:
1.
......................................................................................................................
....................................2.
......................................................................................................................
.....................................
3.
......................................................................................................................
.....................................
4. Σχετικά έγγραφα
Υποβάλετε όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν ή συνδέονται άμεσα με την προπεριγραφόμενη
κατάσταση προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων
(π.χ. έγγραφα γνωστοποίησης στους λοιπούς υποψηφίους πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο
πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του υποψηφίου/προσφέροντος, άλλα ληφθέντα μέτρα προς
διασφάλιση της μη στρέβλωσης του ανταγωνισμού, έγγραφα και στοιχεία που υπέβαλε ο
εμπλεκόμενος φορέας, τυχόν απόφαση αναθέτουσας αρχής περί αποκλεισμού ή μη υποψηφίου
κλπ.)
Συνημμένα υποβάλλονται:
1.
......................................................................................................................
.....................................2.
......................................................................................................................
.....................................
3.
......................................................................................................................
.....................................
Ημερομηνία
Υπογραφή

2

Η δυνατότητα αποκλεισμού του υποψηφίου ή προσφέροντα λόγω προηγούμενης εμπλοκής του στη προετοιμασίας
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης επιτρέπεται μόνον ως έσχατο μέσο. Σύμφωνα με το γ' εδ. των άρθρων 48 και
280 του ν. 4412/2016 “ο εμπλεκόμενος υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία μόνο εάν δεν
υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης”.
Βλ. επίσης και άρθρο 73 παρ 4ε) του ν. 4412/2016.
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