Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης
Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Οδηγία 2014/23/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία:

Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Sp

Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Κωδικός NUTS:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα:

Αρμόδιος για πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο
Γενική διεύθυνση: (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL)

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής (στην περίπτωση προκήρυξης που δημοσιεύεται από αναθέτουσα αρχή)
◯
◯
◯
◯

Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
Άλλο είδος:
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◯ Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή,
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων
◯ Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο
◯ Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα (στην περίπτωση προκήρυξης που δημοσιεύεται από αναθέτουσα αρχή)
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Άμυνα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Περιβάλλον
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις
Υγεία

◯
◯
◯
◯
◯

Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας
Κοινωνική προστασία
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
Εκπαίδευση
Άλλες δραστηριότητες:

I.6) Κύρια δραστηριότητα (στην περίπτωση προκήρυξης που δημοσιεύεται από αναθέτοντα φορέα)
Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας
Ηλεκτρισμός
Εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου
Αναζήτηση και εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων
Ύδρευση
Ταχυδρομικές υπηρεσίες

◯ Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών
◯ Μεταφορές με αστικούς σιδηροδρόμους, τραμ, τρόλεϊ ή
λεωφορεία
◯ Δραστηριότητες που αφορούν τους λιμένες
◯ Δραστηριότητες που αφορούν τους αερολιμένες
◯ Άλλες δραστηριότητες:
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◯
◯
◯
◯
◯
◯
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Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος:

Αριθμός αναφοράς: 2

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) Είδος σύμβασης ◯ Έργα ◯ Υπηρεσίες
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία 2
Αξία χωρίς ΦΠΑ: [
] Νόμισμα: [ ] [ ] [ ]
Μέθοδος υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της παραχώρησης: (εάν δεν προσδιορίζεται σε άλλα έγγραφα της σύμβασης παραχώρησης)
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα ◯ ναι ◯ όχι

Sp

II.1.7) Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία: [
] (Παρακαλείστε να αναφέρετε τη συνολική αξία της σύμβασης. Για πληροφορίες σχετικά με επιμέρους συμβάσεις, συμπληρώστε το
τμήμα V.)
ή
Χαμηλότερη προσφορά: [
] / Η υψηλότερη προσφορά: [
] που συνεκτιμήθηκε
Νόμισμα: [ ][ ][ ]

II.2) Περιγραφή 1
II.2.1) Τίτλος: 2

Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 2

im
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Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
(φύση και ποσότητα/έκταση των έργων ή υπηρεσιών ή ένδειξη αναγκών και απαιτήσεων)
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση
τα κριτήρια που περιγράφονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να δίνονται με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας)
Κριτήριο: 1
II.2.7) Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης

Διάρκεια σε μήνες: [
] ή Διάρκεια σε ημέρες: [
ή Έναρξη: (ηη/μμ/εεεε) / Λήξη: (ηη/μμ/εεεε)

]

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ◯ ναι ◯ όχι
Ταυτότητα του έργου:

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

en
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Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας

◯ Διαδικασία ανάθεσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης παραχώρησης
◯ Διαδικασία ανάθεσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης παραχώρησης για τις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω
(παρακαλείστε να συμπληρώσετε το παράρτημα Δ4)
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 16

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών ◯ ναι ◯ όχι
IV.1.11) Κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας ανάθεσης:

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

Sp

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Ένα από τα ακόλουθα: Προκήρυξη σύμβασης παραχώρησης; Προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια)

en

im
ec
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Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης παραχώρησης 1
Αριθμός τμήματος: 2 [

]

Τίτλος:

Ανάθεση παραχώρησης/τμήματος ◯ ναι ◯ όχι

V.1) Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση παραχώρησης/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

◯ Δεν παρελήφθησαν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχή ή απερρίφθησαν όλες
◯ Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)
Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: [ ][ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 7 (έτος και αριθμός εγγράφου)

V.2) Ανάθεση σύμβασης παραχώρησης
V.2.1) Ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης: (ηη/μμ/εεεε)
V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Sp

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: [
]
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: [
] (ΜΜΕ – όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: [
]
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: [
]
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: [
]
Η παραχώρηση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων ◯ ναι ◯ όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του παραχωρησιούχου 1
Επίσημη επωνυμία:

Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Ταχ. διεύθυνση:

Κωδικός NUTS:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα:

im
ec

Πόλη:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL)

Φαξ:

Ο παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ ◯ ναι ◯ όχι

V.2.4) Πληροφορίες για την αξία της σύμβασης παραχώρησης και κύριοι χρηματοοικονομικοί όροι (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης: 2 [
Συνολική αξία της παραχώρησης/του τμήματος: [

]

]

Έσοδα από την καταβολή τελών και προστίμων από τους χρήστες: 2 [

]

Έπαθλα, πληρωμές ή άλλα χρηματοοικονομικά πλεονεκτήματα που παρέχει η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας: 2
Νόμισμα: [ ][ ][ ]

Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σχετικά με την αξία της παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας:

en
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 2

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Sp
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL)

Φαξ:

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης 2
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL)

Φαξ:

im
ec

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 2
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL)

Φαξ:

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: (ηη/μμ/εεεε)

en
Αποτελεί ευθύνη της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντα φορέα να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους
τους εφαρμοστέους νόμους.
1
2
7
16

παρακαλείστε να επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί
εφόσον προβλέπεται
υποχρεωτικές πληροφορίες όχι προς δημοσίευση
μόνο για συμβάσεις παραχώρησης έργων
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Παράρτημα Δ4 – Παραχώρηση
Αιτιολόγηση για την ανάθεση της παραχώρησης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης σύμβασης παραχώρησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ S)
Οδηγία 2014/23/ΕΕ
(παρακαλείστε να επιλέξετε τη σχετική επιλογή και να παράσχετε αιτιολόγηση)

◯ 1. Αιτιολόγηση της ανάθεσης παραχώρησης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με το
άρθρο 31 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 20014/23/ΕΕ
⃞ Κατόπιν προηγηθείσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης, δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση συμμετοχής ή προσφορά ή καμία
από τις υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής ή προσφορές δεν κρίθηκε κατάλληλη
⃞ Τα έργα ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για τον εξής λόγο:

Sp

◯ σύμβαση παραχώρησης που αποσκοπεί στη δημιουργία ή την απόκτηση ενός μοναδικού έργου τέχνης ή μιας καλλιτεχνικής
εκδήλωσης
◯ απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους
◯ ύπαρξη αποκλειστικού δικαιώματος
◯ προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικών δικαιωμάτων πλην αυτών του σημείου 10 του άρθρου 5 της
οδηγίας

◯ 2. Άλλη αιτιολόγηση για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης
παραχώρησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
⃞ Η σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας

im
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3. Αιτιολόγηση

Παρακαλούμε να εξηγήσετε κατά τρόπο σαφή και διεξοδικό γιατί η ανάθεση της σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νόμιμη, αναφέροντας τα σχετικά γεγονότα και, κατά περίπτωση/όπου ενδείκνυται, τα νομικά
συμπεράσματα σύμφωνα με την οδηγία: (έως 500 λέξεις)
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