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1.     ΑΝΑΘΕΤΟΥ,Σ ΑΤΤΙΚΗΣΑΑΡΧΗΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΥ,ΜΒΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1.1    Σ ΑΤΤΙΚΗΣτοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αρχής Αρχής 

Επων υποβολή προσφορώνυμία Οργαν υποβολή προσφορώνισμός 6, Πολιτισμού
Αθλη Σερβίας 6,τισμού και Νεολαίας 6,
( . . . .) ΟΠΑΝ  Δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμου Πειραιά

   ( . . .)Αριθμός 6, Φορολογικού Μη Σερβίας 6,τρώου Α Φ Μ 090316353

 Τ.Κ. 185 33αχυδρομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,  126Αλκιβιάδου
Πόλη Σερβίας 6, Πειραιάς 6,

 Τ.Κ. 185 33αχυδρομικός 6, Κωδικός 6, 185 35

Τ.Κ. 185 33η Σερβίας 6,λέφων υποβολή προσφορώνο 210 4116107

  Ηλεκτρον υποβολή προσφορώνικό Τ.Κ. 185 33αχυδρομείο opan.pir@gmail.com 

  Αρμόδιος 6, για πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6,  Μπαφίτη Σερβίας 6, Γεωργία

     (URL))Γεν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, στο διαδίκτυο http://opanpireas.gr/ 

   Είδος Αρχής Αναθέτουσας Αρχής Αρχής Αρχής 

       .Η Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι Νομικό Πρόσωπο Δη Σερβίας 6,μοσίου Δικαίου

  . .Κύρια δραστηριότητα Α Α

           .Η κύρια δραστη Σερβίας 6,ριότη Σερβίας 6,τα τη Σερβίας 6,ς 6, Αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, είν υποβολή προσφορώναι η Σερβίας 6, Αν υποβολή προσφορώναψυχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και ο Πολιτισμός 6,

     .Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό

  Σ ΑΤΤΙΚΗΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρχής 

)α        ,  ,   &  Τ.Κ. 185 33α έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, είν υποβολή προσφορώναι διαθέσιμα για ελεύθερη Σερβίας 6, πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6, άμεση Σερβίας 6, δωρεάν υποβολή προσφορών
      η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πρόσβαση Σερβίας 6, μέσω τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, πύλη Σερβίας 6,ς 6, www.promitheus.gov.gr του

. . . . .Ε Σ Η ΔΗ Σ

)β         Κάθε είδους 6, επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνία και αν υποβολή προσφορώνταλλαγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών πραγματοποιείται μέσω του
    (  ),     ΕΣΗΔΗΣ Προμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθειες 6, και Υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, εφεξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ΕΣΗΔΗΣ το οποίο είν υποβολή προσφορώναι προσβάσιμο

    (www.promitheus.gov.gr)   από τη Σερβίας 6, Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Πύλη Σερβίας 6, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

)γ       : Περαιτέρω πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, είν υποβολή προσφορώναι διαθέσιμες 6, στη Σερβίας 6, διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, www.promitheus.gov.gr 

)δ H          η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνία απαιτεί τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, εργαλείων υποβολή προσφορών και συσκευών υποβολή προσφορών που δεν υποβολή προσφορών
  .  , ,      είν υποβολή προσφορώναι γεν υποβολή προσφορώνικώς 6, διαθέσιμα Η απεριόριστη Σερβίας 6, πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ς 6, άμεση Σερβίας 6, και δωρεάν υποβολή προσφορών πρόσβαση Σερβίας 6, στα εν υποβολή προσφορών
        (URL)) : λόγω εργαλεία και συσκευές 6, είν υποβολή προσφορώναι δυν υποβολή προσφορώνατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, http://opanpireas.gr/ 

1.2   - Σ ΑΤΤΙΚΗΣτοιχεία Διαδικασίας Αρχής Χρηματοδότηση

  Είδος Αρχής διαδικασίας Αρχής 
          27  . 4412/16. Ο διαγων υποβολή προσφορώνισμός 6, θα διεξαχθεί με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνοικτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διαδικασία του άρθρου του ν υποβολή προσφορών

  Χρηματοδότηση της Αρχής σύμβασης Αρχής 

    ,     Φορέας 6, χρη Σερβίας 6,ματοδότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, είν υποβολή προσφορώναι ο Οργαν υποβολή προσφορώνισμός 6, Πολιτισμού
     ( . . . .). Αθλη Σερβίας 6,τισμού και Νεολαίας 6, Δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμου Πειραιά Ο Π Α Ν

          . . .:  Η δαπάν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορών λόγω σύμβαση Σερβίας 6, θα βαρύν υποβολή προσφορώνει τον υποβολή προσφορών Κ Α Ε 00.6131     με το ποσό των υποβολή προσφορών
18.600,00   (  . . .)     ευρώ συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνου Φ Π Α του εγκεκριμέν υποβολή προσφορώνου προϋπολογισμού του

. . . .    2022.    Ο Π Α Ν οικον υποβολή προσφορώνομικού έτους 6, Πίστωση Σερβίας 6, ύψους 6, 55.800,00      ευρώ θα προβλεφθεί και θα
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    . . .       . . . .  διατεθεί από τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνωτέρω Κ Α Ε του εγκεκριμέν υποβολή προσφορώνου προϋπολογισμού του Ο Π Α Ν όπως 6,
      2023. αυτός 6, θα προκύψει για το έτος 6,

1.3       Σ ΑΤΤΙΚΗΣυνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Αρχής 
 σύμβασης Αρχής 

         Αν υποβολή προσφορώντικείμεν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, αποτελεί το σύν υποβολή προσφορώνολο των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών επιστασίας 6, των υποβολή προσφορών
 Αθλη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών Κέν υποβολή προσφορώντρων υποβολή προσφορών    . . . . που διαχειρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται ο Ο Π Α Ν

      ,    ,Ως 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, επιστασίας 6, ν υποβολή προσφορώνοούν υποβολή προσφορώνται οι εργασίες 6, ελέγχου εποπτείας 6, και συν υποβολή προσφορώντή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,
         εργασίες 6, αποκατάσταση Σερβίας 6,ς 6, φθορών υποβολή προσφορών και βλαβών υποβολή προσφορών μικρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κλίμακας 6, καθώς 6, και γεν υποβολή προσφορώνικές 6,
,  εργασίες 6,       για όλους 6, τους 6, εξωτερικούς 6, και εσωτερικούς 6, χώρους 6,   που διαχειρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται ο

. . . .Ο Π Α Ν
        Οι παρεχόμεν υποβολή προσφορώνες 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, κατατάσσον υποβολή προσφορώνται στους 6, ακόλουθους 6, κωδικούς 6, του Κοιν υποβολή προσφορώνού

   Λεξιλογίου δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών συμβάσεων υποβολή προσφορών CPV: 45212290-5

       .Προσφορές 6, υποβάλλον υποβολή προσφορώνται για το σύν υποβολή προσφορώνολο των υποβολή προσφορών παρεχόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών

           Η εκτιμώμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, αξία τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώνέρχεται στο ποσό των υποβολή προσφορών εβδομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώντα τεσσάρων υποβολή προσφορών χιλιάδων υποβολή προσφορών
  τετρακοσίων υποβολή προσφορών ευρώ 74.400,00€)  . . . 24% (  συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνου Φ Π Α προϋπολογισμός 6, χωρίς 6,

. . .: Φ Π Α 60.000,00€ . . .: Φ Π Α 14.400,00€).

        (12) .Η διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται σε δώδεκα μή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνες 6,  

         Αν υποβολή προσφορώναλυτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περιγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του φυσικού και οικον υποβολή προσφορώνομικού αν υποβολή προσφορώντικειμέν υποβολή προσφορώνου τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, δίδεται
     . στο ΠΑΡΑΡΤ.Κ. 185 33ΗΜΑ Ι τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,

            Η σύμβαση Σερβίας 6, θα αν υποβολή προσφορώνατεθεί με το κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο τη Σερβίας 6,ς 6, πλέον υποβολή προσφορών συμφέρουσας 6, από οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άποψη Σερβίας 6,
,   .προσφοράς 6, αποκλειστικά βάσει τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

1.4   Θεσμικό πλαίσιο

              Η αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6, και εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, διέπον υποβολή προσφορώνται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κείμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσία και τις 6, κατ΄
    ,    :εξουσιοδότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκδοθείσες 6, καν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνιστικές 6, πράξεις 6, όπως 6, ισχύουν υποβολή προσφορών και ιδίως 6,

 . 4412/2016 ( ’ 147) “   ,   του ν υποβολή προσφορών Α Δη Σερβίας 6,μόσιες 6, Συμβάσεις 6, Έργων υποβολή προσφορών Προμη Σερβίας 6,θειών υποβολή προσφορών και Υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών
(    2014/24/   2014/25/ )»προσαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στις 6, Οδη Σερβίας 6,γίες 6, ΕΕ και ΕΕ

 .  4622/19 ( ’ 133) «  : ,   &  του ν υποβολή προσφορών Α Επιτελικό Κράτος 6, οργάν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, λειτουργία διαφάν υποβολή προσφορώνεια τη Σερβίας 6,ς 6,
,    &    » Κυβέρν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών κυβερν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών οργάν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, κεν υποβολή προσφορώντρική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, δη Σερβίας 6,μόσιας 6, διοίκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, και

   37 ιδίως 6, του άρθρου
 .  4700/2020 ( ’  127) «       ,του ν υποβολή προσφορών Α Εν υποβολή προσφορώνιαίο κείμεν υποβολή προσφορώνο Δικον υποβολή προσφορώνομίας 6, για το Ελεγκτικό Συν υποβολή προσφορώνέδριο

      ,  ολοκλη Σερβίας 6,ρωμέν υποβολή προσφορώνο ν υποβολή προσφορώνομοθετικό πλαίσιο για τον υποβολή προσφορών προσυμβατικό έλεγχο τροποποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6,
      ,    στον υποβολή προσφορών Κώδικα Νόμων υποβολή προσφορών για το Ελεγκτικό Συν υποβολή προσφορώνέδριο διατάξεις 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αποτελεσματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

     »     324-337απον υποβολή προσφορώνομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, δικαιοσύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, και άλλες 6, διατάξεις 6, και ιδίως 6, των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών
 .  4013/2011  ( ’  204)  «     του ν υποβολή προσφορών Α Σύσταση Σερβίας 6, εν υποβολή προσφορώνιαίας 6, Αν υποβολή προσφορώνεξάρτη Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,ς 6, Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών

      …», Συμβάσεων υποβολή προσφορών και Κεν υποβολή προσφορώντρικού Ηλεκτρον υποβολή προσφορώνικού Μη Σερβίας 6,τρώου Δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών Συμβάσεων υποβολή προσφορών
 . 3548/2007 ( ’ 68) «       του ν υποβολή προσφορών Α Καταχώριση Σερβίας 6, δη Σερβίας 6,μοσιεύσεων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών του Δη Σερβίας 6,μοσίου στο

      »,  ν υποβολή προσφορώνομαρχιακό και τοπικό Τ.Κ. 185 33ύπο και άλλες 6, διατάξεις 6,
 .  4601/2019  ( ’  44)  «  µ µ µ   µ  του ν υποβολή προσφορών Α Εταιρικοί ετασχη Σερβίας 6, ατισ οί και εν υποβολή προσφορώναρ όν υποβολή προσφορώνιση Σερβίας 6, του

µ   µ      2014/55/   ν υποβολή προσφορώνο οθετικού πλαισίου ε τις 6, διατάξεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΕΕ του Ευρωπαϊκού
   µ   16   2014    Κοιν υποβολή προσφορώνοβουλίου και του Συ βουλίου τη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,ς 6, Απριλίου για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6,
 µ    µ  µ    »η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών τι ολογίων υποβολή προσφορών στο πλαίσιο δη Σερβίας 6, όσιων υποβολή προσφορών συ βάσεων υποβολή προσφορών και λοιπές 6, διατάξεις 6,

 . 3310/2005 ( ’ 30) «         του ν υποβολή προσφορών Α Μέτρα για τη Σερβίας 6, διασφάλιση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διαφάν υποβολή προσφορώνειας 6, και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αποτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
      »,  καταστρατη Σερβίας 6,γή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6, διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών συμβάσεων υποβολή προσφορών του
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. /  82/1996  ( ’  66)  «     π δ τος 6, Α Ον υποβολή προσφορώνομαστικοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, μετοχών υποβολή προσφορών Ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνύμων υποβολή προσφορών
         Εταιρειών υποβολή προσφορών που μετέχουν υποβολή προσφορών στις 6, διαδικασίες 6, αν υποβολή προσφορώνάλη Σερβίας 6,ψη Σερβίας 6,ς 6, έργων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προμη Σερβίας 6,θειών υποβολή προσφορών του

        »,   Δη Σερβίας 6,μοσίου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών προσώπων υποβολή προσφορών του ευρύτερου δη Σερβίας 6,μόσιου τομέα τη Σερβίας 6,ς 6, κοιν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
       .  20977/2007 ( ’  1673)απόφαση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών Υπουργών υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώνάπτυξη Σερβίας 6,ς 6, και Επικρατείας 6, με αρ Β

   «        .3310/2005, σχετικά με τα Δικαιολογη Σερβίας 6,τικά για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών μη Σερβίας 6,τρώων υποβολή προσφορών του ν υποβολή προσφορών όπως 6,
   .3414/2005»,      ,  τροποποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε με το ν υποβολή προσφορών καθώς 6, και των υποβολή προσφορών υπουργικών υποβολή προσφορών αποφάσεων υποβολή προσφορών οι

 , ’     65  . 4172/2013 ( ’167) οποίες 6, εκδίδον υποβολή προσφορώνται κατ εξουσιοδότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του άρθρου του ν υποβολή προσφορών Α για
 : )   «  »   )  τον υποβολή προσφορών καθορισμό α των υποβολή προσφορών μη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνεργάσιμων υποβολή προσφορών φορολογικά κρατών υποβολή προσφορών και β των υποβολή προσφορών κρατών υποβολή προσφορών

 «   ». με προν υποβολή προσφορώνομιακό φορολογικό καθεστώς 6,
 . . 39/2017 ( ’ 64) «     του π δ Α Καν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνισμός 6, εξέταση Σερβίας 6,ς 6, προδικαστικών υποβολή προσφορών προσφυγών υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνώπιων υποβολή προσφορών
 . . . .»τη Σερβίας 6,ς 6, Α Ε Π Π
 ' . 57654/22.05.2017      τη Σερβίας 6,ς 6, υπ αριθμ Απόφαση Σερβίας 6,ς 6, του Υπουργού Οικον υποβολή προσφορώνομίας 6, και Αν υποβολή προσφορώνάπτυξη Σερβίας 6,ς 6,

 :  “       με θέμα Ρύθμιση Σερβίας 6, ειδικότερων υποβολή προσφορών θεμάτων υποβολή προσφορών λειτουργίας 6, και διαχείριση Σερβίας 6,ς 6, του
     ( )” ( ’ 1781) Κεν υποβολή προσφορώντρικού Ηλεκτρον υποβολή προσφορώνικού Μη Σερβίας 6,τρώου Δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών Συμβάσεων υποβολή προσφορών ΚΗΜΔΗΣ Β

 . 64233/08.06.2021 ( 2453/ 09.06.2021)    τη Σερβίας 6,ς 6, υπ΄αριθμ Β΄ Κοιν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Απόφαση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών Υπουργών υποβολή προσφορών
         «Αν υποβολή προσφορώνάπτυξη Σερβίας 6,ς 6, και Επεν υποβολή προσφορώνδύσεων υποβολή προσφορών και Ψη Σερβίας 6,φιακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Διακυβέρν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, με θέμα Ρυθμίσεις 6,

        τεχν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,μάτων υποβολή προσφορών που αφορούν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών Δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών Συμβάσεων υποβολή προσφορών
         Προμη Σερβίας 6,θειών υποβολή προσφορών και Υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών με χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών επιμέρους 6, εργαλείων υποβολή προσφορών και διαδικασιών υποβολή προσφορών

      ( )»του Εθν υποβολή προσφορώνικού Συστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Ηλεκτρον υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών Δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών Συμβάσεων υποβολή προσφορών ΕΣΗΔΗΣ
 .  . . .  .  60967  2020 (B’ 2425/18.06.2020) «  τη Σερβίας 6,ς 6, αριθμ Κ Υ Α οικ ΕΞ Ηλεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Τ.Κ. 185 33ιμολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,
       . 4601/2019» ( 44)στο πλαίσιο των υποβολή προσφορών Δη Σερβίας 6,μόσιων υποβολή προσφορών Συμβάσεων υποβολή προσφορών δυν υποβολή προσφορώνάμει του ν υποβολή προσφορών Α΄
 . 63446/2021 . . . (B’ 2338/02.06.2020) «   τη Σερβίας 6,ς 6, αριθμ Κ Υ Α Καθορισμός 6, Εθν υποβολή προσφορώνικού Μορφότυπου

      ». η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικού τιμολογίου στο πλαίσιο των υποβολή προσφορών Δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών Συμβάσεων υποβολή προσφορών
 . 3419/2005 ( ’ 297) «    ( . . .)  του ν υποβολή προσφορών Α Γεν υποβολή προσφορώνικό Εμπορικό Μη Σερβίας 6,τρώο Γ Ε ΜΗ και εκσυγχρον υποβολή προσφορώνισμός 6,
  »τη Σερβίας 6,ς 6, Επιμελη Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,ριακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Νομοθεσίας 6,
 .  4635/2019 ( ’167) «      »   του ν υποβολή προσφορών Α Επεν υποβολή προσφορώνδύω στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Ελλάδα και άλλες 6, διατάξεις 6, και ιδίως 6,
  85 .των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών επ
 .  4270/2014  ( ’  143)  «     του ν υποβολή προσφορών Α Αρχές 6, δη Σερβίας 6,μοσιον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διαχείριση Σερβίας 6,ς 6, και εποπτείας 6,

(    2011/85/ ) –     »εν υποβολή προσφορώνσωμάτωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΕΕ δη Σερβίας 6,μόσιο λογιστικό και άλλες 6, διατάξεις 6,
 . . 80/2016 ( ’ 145) «     »του π δ Α Αν υποβολή προσφορώνάλη Σερβίας 6,ψη Σερβίας 6, υποχρεώσεων υποβολή προσφορών από τους 6, Διατάκτες 6,
 .   . 4152/2013 ( ’ 107) «     τη Σερβίας 6,ς 6, παρ Ζ του Ν Α Προσαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

 2011/7  16.2.2011      Οδη Σερβίας 6,γία τη Σερβίας 6,ς 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταπολέμη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών καθυστερή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ρωμών υποβολή προσφορών
  »,στις 6, εμπορικές 6, συν υποβολή προσφορώναλλαγές 6,

 .  4314/2014  ( ’  265)  « )    ,      του ν υποβολή προσφορών Α Α Για τη Σερβίας 6, διαχείριση Σερβίας 6, τον υποβολή προσφορών έλεγχο και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
      2014−2020,  )αν υποβολή προσφορώναπτυξιακών υποβολή προσφορών παρεμβάσεων υποβολή προσφορών για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προγραμματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περίοδο Β

   2012/17      Εν υποβολή προσφορώνσωμάτωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Οδη Σερβίας 6,γίας 6, του Ευρωπαϊκού Κοιν υποβολή προσφορώνοβουλίου και του
  13   2012  (  L)  156/16.6.2012)    ,Συμβουλίου τη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,ς 6, Ιουν υποβολή προσφορώνίου ΕΕ στο ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνικό δίκαιο
  . 3419/2005 ( ' 297)   » τροποποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του ν υποβολή προσφορών Α και άλλες 6, διατάξεις 6,

  .  4727/2020 ( ’  184)  του ν υποβολή προσφορών Α «   (   Ψηφιακή Διευκρινίσεων Διακυβέρνηση Ενσωμάτωση στην Ελληνική Διευκρινίσεων
  Νομοθεσία της σύμβασης  ( )  2016/2102     ( )  2019/1024)  –Οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΕΕ και τη Σερβίας 6,ς 6, Οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΕΕ

  (       ( )Ηλεκτρον υποβολή προσφορώνικές 6, Επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίες 6, Εν υποβολή προσφορώνσωμάτωση Σερβίας 6, στο Ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνικό Δίκαιο τη Σερβίας 6,ς 6, Οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΕΕ
2018/1972   », και άλλες 6, διατάξεις 6,

 .  28/2015 ( ’  34)  «       του π δ Α Κωδικοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, διατάξεων υποβολή προσφορών για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πρόσβαση Σερβίας 6, σε δη Σερβίας 6,μόσια
  » έγγραφα και στοιχεία

 . 2859/2000 ( ’ 248) «     » του ν υποβολή προσφορών Α Κύρωση Σερβίας 6, Κώδικα Φόρου Προστιθέμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, Αξίας 6,
 .2690/1999 ( ’  45)  «       του ν υποβολή προσφορών Α Κύρωση Σερβίας 6, του Κώδικα Διοικη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Διαδικασίας 6, και άλλες 6,

»      1,2, 7, 11  13  15,διατάξεις 6, και ιδίως 6, των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών και έως 6,
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 .  2121/1993  ( ’  25)  «  ,    του ν υποβολή προσφορών Α Πν υποβολή προσφορώνευματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Ιδιοκτη Σερβίας 6,σία Συγγεν υποβολή προσφορώνικά Δικαιώματα και
 », Πολιτιστικά Θέματα

  ( ) 2016/679     ,  27   2016,του Καν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνισμού ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου τη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,ς 6, Απριλίου
         για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προστασία των υποβολή προσφορών φυσικών υποβολή προσφορών προσώπων υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορώντι τη Σερβίας 6,ς 6, επεξεργασίας 6, των υποβολή προσφορών

        δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών προσωπικού χαρακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρα και για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ελεύθερη Σερβίας 6, κυκλοφορία των υποβολή προσφορών
       95/46/  (  δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών αυτών υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατάργη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΕΚ Γεν υποβολή προσφορώνικός 6, Καν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνισμός 6,

   )  (      για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Προστασία Δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών Κείμεν υποβολή προσφορώνο που παρουσιάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει εν υποβολή προσφορώνδιαφέρον υποβολή προσφορών για τον υποβολή προσφορών
) OJ L) 119,ΕΟΧ

 .  4624/2019 ( ’  137) «     ,του ν υποβολή προσφορών Α Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προστασίας 6, Δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών Προσωπικού Χαρακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρα
    ( ) 2016/679    μέτρα εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του Καν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνισμού ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοιν υποβολή προσφορώνοβουλίου και

   27   2016      του Συμβουλίου τη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,ς 6, Απριλίου για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προστασία των υποβολή προσφορών φυσικών υποβολή προσφορών προσώπων υποβολή προσφορών
        έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορώντι τη Σερβίας 6,ς 6, επεξεργασίας 6, δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών προσωπικού χαρακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρα και εν υποβολή προσφορώνσωμάτωση Σερβίας 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
    ( )  2016/680    εθν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνομοθεσία τη Σερβίας 6,ς 6, Οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοιν υποβολή προσφορώνοβουλίου και

   27   2016   »,του Συμβουλίου τη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,ς 6, Απριλίου και άλλες 6, διατάξεις 6,
        τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών συστατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πράξη Σερβίας 6, του Οργαν υποβολή προσφορώνισμού Πολιτισμού Αθλη Σερβίας 6,τισμού και Νεολαίας 6,

( . . . .)    1533/27-6-2011).Ο Π Α Ν Δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμου Πειραιά ΦΕΚ
        ,  των υποβολή προσφορών σε εκτέλεση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνωτέρω ν υποβολή προσφορώνόμων υποβολή προσφορών εκδοθεισών υποβολή προσφορών καν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνιστικών υποβολή προσφορών πράξεων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών

          λοιπών υποβολή προσφορών διατάξεων υποβολή προσφορών που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται ρη Σερβίας 6,τά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απορρέουν υποβολή προσφορών από τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στα
   ,      συμβατικά τεύχη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, καθώς 6, και του συν υποβολή προσφορώνόλου   των υποβολή προσφορών διατάξεων υποβολή προσφορών του

,  ,  ,     ασφαλιστικού εργατικού κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνικού περιβαλλον υποβολή προσφορώντικού και φορολογικού δικαίου
        ,     που διέπει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6, και εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, έστω και αν υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών

  .αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται ρη Σερβίας 6,τά παραπάν υποβολή προσφορώνω
         Τ.Κ. 185 33ις 6, πιστώσεις 6, που έχουν υποβολή προσφορών εγγραφεί στον υποβολή προσφορών εγκεκριμέν υποβολή προσφορώνο προϋπολογισμό Εξόδων υποβολή προσφορών του

. . . .  2022-2023.Ο Π Α Ν ετών υποβολή προσφορών
  .  .  1444/12-07-2022  ( :  22Τ.Κ. 185 33ο με αρ πρωτ ΑΔΑΜ REQ010941487)    αρχικό αίτη Σερβίας 6,μα του

        τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Προμη Σερβίας 6,θειών υποβολή προσφορών για έγκριση Σερβίας 6, δαπάν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, και διάθεση Σερβίας 6, πίστωση Σερβίας 6,ς 6, ύψους 6,
     (74.400,00  €)    εβδομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώντα τεσσάρων υποβολή προσφορών χιλιάδων υποβολή προσφορών τετρακοσίων υποβολή προσφορών ευρώ καθώς 6, και τη Σερβίας 6,

      .  1448/12-07-2022  ( :σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Απόφαση Σερβίας 6, Αν υποβολή προσφορώνάλη Σερβίας 6,ψη Σερβίας 6,ς 6, Πολυετών υποβολή προσφορών Δαπαν υποβολή προσφορώνών υποβολή προσφορών με αρ ΑΔΑΜ
22REQ010941638)

 ’ . 94/15-07-2022      . . . . ( :Τ.Κ. 185 33η Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπ αρ απόφαση Σερβίας 6, του Διοικη Σερβίας 6,τικού Συμβουλίου του Ο Π Α Ν ΑΔΑ
2 58- 2 )  ΩΑ ΧΟΚ Ε Ω        με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία εγκρίθη Σερβίας 6,κε η Σερβίας 6, διεν υποβολή προσφορώνέργεια η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικού διαγων υποβολή προσφορώνισμού
          .και καθορίστη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών οι όροι τη Σερβίας 6,ς 6, διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, και των υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μμέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τευχών υποβολή προσφορών

 ’  .  26/2022     ,    Τ.Κ. 185 33η Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπ αρ απόφαση Σερβίας 6, του Διοικη Σερβίας 6,τικού Συμβουλίου με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία
       συγκροτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε η Σερβίας 6, επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διεν υποβολή προσφορώνέργειας 6, και αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, διαδικασιών υποβολή προσφορών σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6,

     2022 δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών συμβάσεων υποβολή προσφορών για το έτος 6,
 ’  .  27/2022     ,    Τ.Κ. 185 33η Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπ αρ απόφαση Σερβίας 6, του Διοικη Σερβίας 6,τικού Συμβουλίου με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία

      συγκροτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε η Σερβίας 6, επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, εν υποβολή προσφορώνστάσεων υποβολή προσφορών διαδικασιών υποβολή προσφορών σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6,
     2022δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών συμβάσεων υποβολή προσφορών για το έτος 6,

1.5       Προθεσμία παραλαβής Αρχής προσφορώνκαι διενέργεια διαγωνισμού

        05/08/2022   21:00.Η καταλη Σερβίας 6,κτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι η Σερβίας 6, και ώρα
    µ       Η διαδικασία θα διεν υποβολή προσφορώνεργη Σερβίας 6,θεί ε χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, πλατφόρμας 6, του Εθν υποβολή προσφορώνικού Συστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6,

 ∆   ( . . .∆ . .)      Ηλεκτρον υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών Συμβάσεων υποβολή προσφορών Ε Σ Η Η Σ Προμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθειες 6, και Υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, του ΟΠΣ
 (   www.promitheus.gov.gr).ΕΣΗΔΗΣ Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Πύλη Σερβίας 6,

       ,    Μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρέλευση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, καταλη Σερβίας 6,κτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνίας 6, και ώρας 6, δεν υποβολή προσφορών υπάρχει η Σερβίας 6, δυν υποβολή προσφορώνατότη Σερβίας 6,τα
   .       υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφοράς 6, στο Σύστη Σερβίας 6,μα Ο χρόν υποβολή προσφορώνος 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, και οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε

  µ        η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνία έσω του συστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, βεβαιών υποβολή προσφορώνεται αυτόματα από το σύστη Σερβίας 6,μα
µ   µ ,   µ     .3    6  ε υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, χρον υποβολή προσφορώνοσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,ς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα ε τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ του άρθρου του
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.4155/13    6  . .  1-2390/2013 «    Ν και το άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Υ Α Π Τ.Κ. 185 33εχν υποβολή προσφορώνικές 6, λεπτομέρειες 6, και διαδικασίες 6,
     ∆ µ   ( . . .∆ . .)»  λειτουργίας 6, του Εθν υποβολή προσφορώνικού Συστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Ηλεκτρον υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, οσίων υποβολή προσφορών Συβάσεων υποβολή προσφορών Ε Σ Η Η Σ

     Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δύν υποβολή προσφορώναται ν υποβολή προσφορώνα    παρατείνει την προθεσμία παραλαβής Αρχής  των υποβολή προσφορών
,           προσφορών υποβολή προσφορών ούτως 6, ώστε όλοι οι εν υποβολή προσφορώνδιαφερόμεν υποβολή προσφορώνοι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, ν υποβολή προσφορώνα μπορούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα

          λάβουν υποβολή προσφορών γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6, όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναγκαίων υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατάρτιση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών
  :στις 6, ακόλουθες 6, περιπτώσεις 6,

)  ,    ,   ,      α Όταν υποβολή προσφορών για οποιον υποβολή προσφορώνδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε λόγο πρόσθετες 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, αν υποβολή προσφορών και ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών από τον υποβολή προσφορών
         (4)  οικον υποβολή προσφορώνομικό φορέα έγκαιρα δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις 6, η Σερβίας 6,μέρες 6, πριν υποβολή προσφορών

         .από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προθεσμία που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών
)        .β Όταν υποβολή προσφορών τα έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, υφίσταν υποβολή προσφορώνται ση Σερβίας 6,μαν υποβολή προσφορώντικές 6, αλλαγές 6,
           Η διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, παράταση Σερβίας 6,ς 6, είν υποβολή προσφορώναι αν υποβολή προσφορώνάλογη Σερβίας 6, με τη Σερβίας 6, σπουδαιότη Σερβίας 6,τα των υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών που

   .ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών αλλαγών υποβολή προσφορών
             Όταν υποβολή προσφορών οι πρόσθετες 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,θεί έγκαιρα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών ση Σερβίας 6,μασία για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

  ,        προετοιμασία κατάλλη Σερβίας 6,λων υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών απαιτείται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα
  . παρατείν υποβολή προσφορώνει τις 6, προθεσμίες 6,

1.6 Δημοσιότητα

   Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

         Τ.Κ. 185 33ο πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρες 6, κείμεν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, καταχωρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε στο Κεν υποβολή προσφορώντρικό Ηλεκτρον υποβολή προσφορώνικό
   ( ).Μη Σερβίας 6,τρώο Δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών Συμβάσεων υποβολή προσφορών ΚΗΜΔΗΣ

         Τ.Κ. 185 33α έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, καταχωρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
      ,    η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, δη Σερβίας 6,μόσιας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, στο ΕΣΗΔΗΣ η Σερβίας 6, οποία έλαβε

    169155      Συστη Σερβίας 6,μικό Αύξον υποβολή προσφορώντα Αριθμό και αν υποβολή προσφορώναρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6, Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Πύλη Σερβίας 6,
(www.promitheus.gov.gr)   .του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

,       Επίση Σερβίας 6,ς 6, το πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρες 6, κείμεν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,  θα καταχωρη Σερβίας 6,θεί  , στο διαδίκτυο στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
   ,    ιστοσελίδα τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, στη Σερβίας 6, διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, URL)):   http://opanpireas.gr/  στις 6,

21/07/2022.

1.7      Αρχές Αρχής εφαρμοζόμενες Αρχής στη διαδικασία σύναψης Αρχής 

    :Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, δεσμεύον υποβολή προσφορώνται ότι
)           ,  α τη Σερβίας 6,ρούν υποβολή προσφορών και θα εξακολουθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσουν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα τη Σερβίας 6,ρούν υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, εφόσον υποβολή προσφορών

,           ,επιλεγούν υποβολή προσφορών τις 6, υποχρεώσεις 6, τους 6, που απορρέουν υποβολή προσφορών από τις 6, διατάξεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, περιβαλλον υποβολή προσφορώντική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
   ,       κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνικοασφαλιστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και εργατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6, που έχουν υποβολή προσφορών θεσπιστεί με το δίκαιο τη Σερβίας 6,ς 6,

,   ,       ,Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, το εθν υποβολή προσφορώνικό δίκαιο συλλογικές 6, συμβάσεις 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διεθν υποβολή προσφορώνείς 6, διατάξεις 6, περιβαλλον υποβολή προσφορώντικού
   ,        κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνικού και εργατικού δικαίου οι οποίες 6, απαριθμούν υποβολή προσφορώνται στο Παράρτη Σερβίας 6,μα Χ του

   .  4412/2016.        Προσαρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Α του ν υποβολή προσφορών Η τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορών λόγω υποχρεώσεων υποβολή προσφορών ελέγχεται και
           βεβαιών υποβολή προσφορώνεται από τα όργαν υποβολή προσφορώνα που επιβλέπουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών συμβάσεων υποβολή προσφορών και

            τις 6, αρμόδιες 6, δη Σερβίας 6,μόσιες 6, αρχές 6, και υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, που εν υποβολή προσφορώνεργούν υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώντός 6, των υποβολή προσφορών ορίων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, ευθύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6,
    και τη Σερβίας 6,ς 6, αρμοδιότη Σερβίας 6,τάς 6, τους 6,

)     ,         β δεν υποβολή προσφορών θα εν υποβολή προσφορώνεργή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσουν υποβολή προσφορών αθέμιτα παράν υποβολή προσφορώνομα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών καταχρη Σερβίας 6,στικά καθ΄ όλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6,
 ,         ,  διαδικασίας 6, αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, εφόσον υποβολή προσφορών

επιλεγούν υποβολή προσφορών
)           γ λαμβάν υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών τα κατάλλη Σερβίας 6,λα μέτρα για ν υποβολή προσφορώνα διαφυλάξουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εμπιστευτικότη Σερβίας 6,τα των υποβολή προσφορών

     .πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών που έχουν υποβολή προσφορών χαρακτη Σερβίας 6,ρισθεί ως 6, τέτοιες 6,
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2.     ΓΕΝΙΚΟΙΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ Σ ΑΤΤΙΚΗΣΥ,ΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2.1  Γενικές Αρχής Πληροφορίες Αρχής 

2.1.1   Έγγραφα της Αρχής σύμβασης Αρχής 

         :Τ.Κ. 185 33α έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, διαδικασίας 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, είν υποβολή προσφορώναι τα ακόλουθα
        η Σερβίας 6, παρούσα Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, με τα Παραρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα     που αποτελούν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναπόσπαστο μέρος 6,

.αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

        [ ]Ευρωπαϊκό Εν υποβολή προσφορώνιαίο Έγγραφο Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ΕΕΕΣ

           οι συμπλη Σερβίας 6,ρωματικές 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, που τυχόν υποβολή προσφορών παρέχον υποβολή προσφορώνται στο πλαίσιο τη Σερβίας 6,ς 6,
,         διαδικασίας 6, ιδίως 6, σχετικά με τις 6, προδιαγραφές 6, και τα σχετικά δικαιολογη Σερβίας 6,τικά

     Υποδείγματα Εγγυη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών Επιστολών υποβολή προσφορών

       το σχέδιο τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

2.1.2  -     Επικοινωνία Πρόσβασηστα έγγραφα της Αρχής Σ ΑΤΤΙΚΗΣύμβασης Αρχής 

            Όλες 6, οι επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίες 6, σε σχέση Σερβίας 6, με τα βασικά στοιχεία τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
,       ,     ,σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, καθώς 6, και όλες 6, οι αν υποβολή προσφορώνταλλαγές 6, πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών ιδίως 6, η Σερβίας 6, η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

         εκτελούν υποβολή προσφορώνται με τη Σερβίας 6, χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, πλατφόρμας 6, του Εθν υποβολή προσφορώνικού Συστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Ηλεκτρον υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών
  ( ),        Δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών Συμβάσεων υποβολή προσφορών ΕΣΗΔΗΣ η Σερβίας 6, οποία είν υποβολή προσφορώναι προσβάσιμη Σερβίας 6, μέσω τη Σερβίας 6,ς 6, Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

 πύλη Σερβίας 6,ς 6, www  .  promitheus  .  gov  .  gr   .  

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων

      ,    Τ.Κ. 185 33α σχετικά αιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διευκριν υποβολή προσφορώνίσεων υποβολή προσφορών υποβάλλον υποβολή προσφορώνται η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικά το αργότερο
 (6)         έξι η Σερβίας 6,μέρες 6, πριν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταλη Σερβίας 6,κτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφορών υποβολή προσφορών και απαν υποβολή προσφορώντών υποβολή προσφορώνται

,     ,      αν υποβολή προσφορώντίστοιχα στο πλαίσιο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, στη Σερβίας 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6,
     ,       δη Σερβίας 6,μόσιας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ η Σερβίας 6, οποία είν υποβολή προσφορώναι προσβάσιμη Σερβίας 6, μέσω τη Σερβίας 6,ς 6,

  (Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, πύλη Σερβίας 6,ς 6, www.promitheus.gov.gr).    Αιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, συμπλη Σερβίας 6,ρωματικών υποβολή προσφορών
 –         πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών διευκριν υποβολή προσφορώνίσεων υποβολή προσφορών υποβάλλον υποβολή προσφορώνται από εγγεγραμμέν υποβολή προσφορώνους 6, στο σύστη Σερβίας 6,μα
 ,         οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, δη Σερβίας 6,λαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών από εκείν υποβολή προσφορώνους 6, που διαθέτουν υποβολή προσφορών σχετικά διαπιστευτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια που

   (     )    τους 6, έχουν υποβολή προσφορών χορη Σερβίας 6,γη Σερβίας 6,θεί όν υποβολή προσφορώνομα χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνστη Σερβίας 6, και κωδικό πρόσβαση Σερβίας 6,ς 6, και απαραίτη Σερβίας 6,τα το
         .η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικό αρχείο με το κείμεν υποβολή προσφορώνο των υποβολή προσφορών ερωτη Σερβίας 6,μάτων υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικά υπογεγραμμέν υποβολή προσφορώνο

          Αιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διευκριν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών που είτε υποβάλλον υποβολή προσφορώνται με άλλο τρόπο είτε το
        ,  η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικό αρχείο που τα συν υποβολή προσφορώνοδεύει δεν υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικά υπογεγραμμέν υποβολή προσφορώνο δεν υποβολή προσφορών

. εξετάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται
   Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών      παρατείνει την προθεσμία παραλαβής Αρχής των προσφορών, ούτως 6,

            ώστε όλοι οι εν υποβολή προσφορώνδιαφερόμεν υποβολή προσφορώνοι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, ν υποβολή προσφορώνα μπορούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα λάβουν υποβολή προσφορών γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6, όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών
        αν υποβολή προσφορώναγκαίων υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατάρτιση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών στις 6, ακόλουθες 6,
:περιπτώσεις 6,

)  ,    ,   ,      α όταν υποβολή προσφορών για οποιον υποβολή προσφορώνδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε λόγο πρόσθετες 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, αν υποβολή προσφορών και ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών από τον υποβολή προσφορών
         (4)  οικον υποβολή προσφορώνομικό φορέα έγκαιρα δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις 6, η Σερβίας 6,μέρες 6, πριν υποβολή προσφορών

         από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προθεσμία που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών
)        .β Όταν υποβολή προσφορών τα έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, υφίσταν υποβολή προσφορώνται ση Σερβίας 6,μαν υποβολή προσφορώντικές 6, αλλαγές 6,
            Η διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, παράταση Σερβίας 6,ς 6, θα είν υποβολή προσφορώναι αν υποβολή προσφορώνάλογη Σερβίας 6, με τη Σερβίας 6, σπουδαιότη Σερβίας 6,τα των υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών που

   .ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών αλλαγών υποβολή προσφορών
             Όταν υποβολή προσφορών οι πρόσθετες 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,θεί έγκαιρα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών ση Σερβίας 6,μασία για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

  ,       προετοιμασία κατάλλη Σερβίας 6,λων υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, παράταση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προθεσμίας 6, εν υποβολή προσφορώναπόκειται στη Σερβίας 6,
    .διακριτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ευχέρεια τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
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      (  /  Τ.Κ. 185 33ροποποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών όρων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, διαγων υποβολή προσφορώνιστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διαδικασίας 6, πχ αλλαγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μετάθεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
   ,      καταλη Σερβίας 6,κτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνίας 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφορών υποβολή προσφορών καθώς 6, και ση Σερβίας 6,μαν υποβολή προσφορώντικές 6, αλλαγές 6, των υποβολή προσφορών

  ,      )   εγγράφων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, παράγραφο δη Σερβίας 6,μοσιεύεται στο
.ΚΗΜΔΗΣ

2.1.4 Γλώσσα

        .Τ.Κ. 185 33α έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, έχουν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνταχθεί στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γλώσσα    Τ.Κ. 185 33υχόν υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνστάσεις 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
     .προδικαστικές 6, προσφυγές 6, υποβάλλον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γλώσσα

 ,       ,     Οι προσφορές 6, τα στοιχεία που περιλαμβάν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται σε αυτές 6, καθώς 6, και τα αποδεικτικά
            έγγραφα σχετικά με τη Σερβίας 6, μη Σερβίας 6, ύπαρξη Σερβίας 6, λόγου αποκλεισμού και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών κριτη Σερβίας 6,ρίων υποβολή προσφορών

         ποιοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, συν υποβολή προσφορώντάσσον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γλώσσα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνοδεύον υποβολή προσφορώνται από επίση Σερβίας 6,μη Σερβίας 6,
    .μετάφρασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γλώσσα

          Τ.Κ. 185 33α αλλοδαπά δη Σερβίας 6,μόσια και ιδιωτικά έγγραφα συν υποβολή προσφορώνοδεύον υποβολή προσφορώνται από μετάφρασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
 ,          ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γλώσσα επικυρωμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 6, κείμεν υποβολή προσφορώνες 6, διατάξεις 6,

             τη Σερβίας 6,ς 6, εθν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6, είτε από πρόσωπο κατά ν υποβολή προσφορώνόμο αρμόδιο τη Σερβίας 6,ς 6, χώρας 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία έχει
  ..συν υποβολή προσφορώνταχθεί το έγγραφο

          Στα αλλοδαπά δη Σερβίας 6,μόσια έγγραφα και δικαιολογη Σερβίας 6,τικά εφαρμόζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται η Σερβίας 6, Συν υποβολή προσφορώνθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Χάγη Σερβίας 6,ς 6,
 5 .10.1961,      .  1497/1984 ( 188). ,    τη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,ς 6, που κυρώθη Σερβίας 6,κε με το ν υποβολή προσφορών Α΄ Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά

         έγγραφα μπορούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα συν υποβολή προσφορώνοδεύον υποβολή προσφορώνται από μετάφρασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γλώσσα
           επικυρωμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 6, διατάξεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εθν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6, είτε

            . από πρόσωπο κατά ν υποβολή προσφορώνόμο αρμόδιο τη Σερβίας 6,ς 6, χώρας 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία έχει συν υποβολή προσφορώνταχθεί το έγγραφο
       -   -    Εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερωτικά και τεχν υποβολή προσφορώνικά φυλλάδια και άλλα έν υποβολή προσφορώντυπα εταιρικά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μη Σερβίας 6, με ειδικό τεχν υποβολή προσφορώνικό

περιεχόμενο      ,    μπορούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα υποβάλλον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Αγγλική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γλώσσα χωρίς 6, ν υποβολή προσφορώνα συν υποβολή προσφορώνοδεύον υποβολή προσφορώνται
   .από μετάφραση Σερβίας 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

      ,       Κάθε μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνία με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών καθώς 6, και μεταξύ αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και του
,      .αν υποβολή προσφορώναδόχου θα γίν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται υποχρεωτικά στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γλώσσα

2.1.5  Εγγυήσεις Αρχής 

     2.2.2   4.1.    Οι εγγυη Σερβίας 6,τικές 6, επιστολές 6, των υποβολή προσφορών παραγράφων υποβολή προσφορών και εκδίδον υποβολή προσφορώνται από πιστωτικά
       ιδρύματα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών χρη Σερβίας 6,ματοδοτικά ιδρύματα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ασφαλιστικές 6, επιχειρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6,    κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνοια των υποβολή προσφορών

     . 1   14  . 4364/ 2016 ( 13) περιπτώσεων υποβολή προσφορών β΄ και γ΄ τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών Α΄   που λειτουργούν υποβολή προσφορών
   -           -ν υποβολή προσφορώνόμιμα στα κράτη Σερβίας 6, μέλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του Ευρωπαϊκού Οικον υποβολή προσφορώνομικού Χώρου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στα κράτη Σερβίας 6,

    ,      ,    .μέρη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ΣΔΣ και έχουν υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, ισχύουσες 6, διατάξεις 6, το δικαίωμα αυτό
,  ,      . . . .  -  . . . . . .     Μπορούν υποβολή προσφορών επίση Σερβίας 6,ς 6, ν υποβολή προσφορώνα εκδίδον υποβολή προσφορώνται από το Ε Τ.Κ. 185 33 Α Α Τ.Κ. 185 33 Σ Μ Ε Δ Ε ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα παρέχον υποβολή προσφορώνται με

          γραμμάτιο του Τ.Κ. 185 33αμείου Παρακαταθη Σερβίας 6,κών υποβολή προσφορών και Δαν υποβολή προσφορώνείων υποβολή προσφορών με παρακατάθεση Σερβίας 6, σε αυτό του
  .      αν υποβολή προσφορώντίστοιχου χρη Σερβίας 6,ματικού ποσού Αν υποβολή προσφορών συσταθεί παρακαταθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκη Σερβίας 6, με γραμμάτιο

      ,   παρακατάθεση Σερβίας 6,ς 6, χρεογράφων υποβολή προσφορών στο Τ.Κ. 185 33αμείο Παρακαταθη Σερβίας 6,κών υποβολή προσφορών και Δαν υποβολή προσφορώνείων υποβολή προσφορών τα τοκομερίδια ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
            μερίσματα που λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνγουν υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, επιστρέφον υποβολή προσφορώνται μετά τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τους 6,

      .στον υποβολή προσφορών υπέρ ου η Σερβίας 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, οικον υποβολή προσφορώνομικό φορέα
    ’        Οι εγγυη Σερβίας 6,τικές 6, επιστολές 6, εκδίδον υποβολή προσφορώνται κατ επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών από έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

    .περισσότερους 6, εκδότες 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραπάν υποβολή προσφορώνω παραγράφου
    ’     :  )  Οι εγγυή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, αυτές 6, περιλαμβάν υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών κατ ελάχιστον υποβολή προσφορών τα ακόλουθα στοιχεία α τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

 ,  )   ,  )       η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία έκδοση Σερβίας 6,ς 6, β τον υποβολή προσφορών εκδότη Σερβίας 6, γ τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προς 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία
,  )    ,  )       ,  ) απευθύν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται δ τον υποβολή προσφορών αριθμό τη Σερβίας 6,ς 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ε το ποσό που καλύπτει η Σερβίας 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, στ τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

 ,   . . .          πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6, επων υποβολή προσφορώνυμία τον υποβολή προσφορών Α Φ Μ και τη Σερβίας 6, διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, του οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα υπέρ του οποίου
   (         εκδίδεται η Σερβίας 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναγράφον υποβολή προσφορώνται όλα τα παραπάν υποβολή προσφορώνω για κάθε

  ),   )    :  )      μέλος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά τους 6, όρους 6, ότι αα η Σερβίας 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, παρέχεται αν υποβολή προσφορώνέκκλη Σερβίας 6,τα και
,           αν υποβολή προσφορώνεπιφύλακτα ο δε εκδότη Σερβίας 6,ς 6, παραιτείται του δικαιώματος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διαιρέσεως 6, και τη Σερβίας 6,ς 6,
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,   )      ,     διζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεως 6, και ββ ότι σε περίπτωση Σερβίας 6, κατάπτωση Σερβίας 6,ς 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, το ποσό τη Σερβίας 6,ς 6, κατάπτωση Σερβίας 6,ς 6,
     ,  )     υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον υποβολή προσφορών τέλος 6, χαρτοσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμου η Σερβίας 6, τα στοιχεία τη Σερβίας 6,ς 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

      ,  )   διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταλη Σερβίας 6,κτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφορών υποβολή προσφορών θ τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία
      , )       λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τον υποβολή προσφορών χρόν υποβολή προσφορώνο ισχύος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ι τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάλη Σερβίας 6,ψη Σερβίας 6, υποχρέωση Σερβίας 6,ς 6, από τον υποβολή προσφορών εκδότη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

            (5)  εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ν υποβολή προσφορώνα καταβάλει το ποσό τη Σερβίας 6,ς 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ολικά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μερικά εν υποβολή προσφορώντός 6, πέν υποβολή προσφορώντε η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών μετά
          )  από απλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έγγραφη Σερβίας 6, ειδοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, εκείν υποβολή προσφορώνου προς 6, τον υποβολή προσφορών οποίο απευθύν υποβολή προσφορώνεται και ια στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

      ,     περίπτωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών εγγυή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, και προκαταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τον υποβολή προσφορών αριθμό και τον υποβολή προσφορών τίτλο
  . τη Σερβίας 6,ς 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

 .  ’           Η περ αα του προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνου εδαφίου ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ΄ δεν υποβολή προσφορών εφαρμόζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται για τις 6, εγγυή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, που
       .παρέχον υποβολή προσφορώνται με γραμμάτιο του Τ.Κ. 185 33αμείου Παρακαταθη Σερβίας 6,κών υποβολή προσφορών και Δαν υποβολή προσφορώνείων υποβολή προσφορών

    Παραθέτον υποβολή προσφορώνται σχετικά υποδείγματα στο  Παράρτημα IV –  Υποδείγματα Εγγυη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών
  . Επιστολών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,

          Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνεί με τους 6, εκδότες 6, των υποβολή προσφορών εγγυη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών επιστολών υποβολή προσφορών προκειμέν υποβολή προσφορώνου
    .ν υποβολή προσφορώνα διαπιστώσει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εγκυρότη Σερβίας 6,τά τους 6,

2.1.6   ΠροστασίαΠροσωπικώνΔεδομένων

           Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά ως 6,
     ,      , ’ Προσφέρων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ως 6, Νόμιμος 6, Εκπρόσωπος 6, Προσφέρον υποβολή προσφορώντος 6, ότι η Σερβίας 6, ίδια ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και τρίτοι κατ εν υποβολή προσφορώντολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

   ,       και για λογαριασμό τη Σερβίας 6,ς 6, θα επεξεργάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται προσωπικά δεδομέν υποβολή προσφορώνα που περιέχον υποβολή προσφορώνται στους 6,
           , φακέλους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλον υποβολή προσφορώνται σε αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορών στο

   ,         πλαίσιο του παρόν υποβολή προσφορώντος 6, Διαγων υποβολή προσφορώνισμού για το σκοπό τη Σερβίας 6,ς 6, αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών και
     ,      τη Σερβίας 6,ς 6, εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μέρωση Σερβίας 6,ς 6, έτερων υποβολή προσφορών συμμετεχόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών σε αυτόν υποβολή προσφορών λαμβάν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώντας 6, κάθε εύλογο μέτρο για τη Σερβίας 6,

           διασφάλιση Σερβίας 6, του απόρρη Σερβίας 6,του και τη Σερβίας 6,ς 6, ασφάλειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, επεξεργασίας 6, των υποβολή προσφορών δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ς 6,
      ,      προστασίας 6, τους 6, από κάθε μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αθέμιτη Σερβίας 6, επεξεργασία σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, διατάξεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

     ,    κείμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6, περί προστασίας 6, προσωπικών υποβολή προσφορών δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών κατά τα αν υποβολή προσφορώναλυτικώς 6,
       .αν υποβολή προσφορώναφερόμεν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναλυτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μέρωση Σερβίας 6, που επισυν υποβολή προσφορώνάπτεται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα

2.2   –   Δικαίωμα Σ ΑΤΤΙΚΗΣυμμετοχής Αρχής Κριτήρια ποιοτικής Αρχής επιλογής Αρχής 

2.2.1   Δικαίωμασυμμετοχής Αρχής 

1.          Δικαίωμα συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, στη Σερβίας 6, διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, έχουν υποβολή προσφορών φυσικά
   ,     ,   , ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνομικά πρόσωπα και σε περίπτωση Σερβίας 6, εν υποβολή προσφορώνώσεων υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών τα μέλη Σερβίας 6, αυτών υποβολή προσφορών που

  :είν υποβολή προσφορώναι εγκατεστη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνα σε
) -   ,α κράτος 6, μέλος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6,
) -      ( . . .),β κράτος 6, μέλος 6, του Ευρωπαϊκού Οικον υποβολή προσφορώνομικού Χώρου Ε Ο Χ
)         ,      γ τρίτες 6, χώρες 6, που έχουν υποβολή προσφορών υπογράψει και κυρώσει τη Σερβίας 6, ΣΔΣ στο βαθμό που η Σερβίας 6, υπό αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,

      1, 2, 4  5    δη Σερβίας 6,μόσια σύμβαση Σερβίας 6, καλύπτεται από τα Παραρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα και και τις 6, γεν υποβολή προσφορώνικές 6, ση Σερβίας 6,μειώσεις 6,
      του σχετικού με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, Προσαρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, I    ,   τη Σερβίας 6,ς 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω Συμφων υποβολή προσφορώνίας 6, καθώς 6, και

)             δ σε τρίτες 6, χώρες 6, που δεν υποβολή προσφορών εμπίπτουν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, γ΄ τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, παραγράφου και
           έχουν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνάψει διμερείς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πολυμερείς 6, συμφων υποβολή προσφορώνίες 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, σε θέματα διαδικασιών υποβολή προσφορών

  .αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών συμβάσεων υποβολή προσφορών
       1,  2,  4,  5  6   7    Στο βαθμό που καλύπτον υποβολή προσφορώνται από τα Παραρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα και και τις 6, γεν υποβολή προσφορώνικές 6,

       I  ,    ση Σερβίας 6,μειώσεις 6, του σχετικού με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, Προσαρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ΣΔΣ καθώς 6, και τις 6, λοιπές 6,
       ,    διεθν υποβολή προσφορώνείς 6, συμφων υποβολή προσφορώνίες 6, από τις 6, οποίες 6, δεσμεύεται η Σερβίας 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, οι αν υποβολή προσφορώναθέτουσες 6, αρχές 6,

   ,   ,        επιφυλάσσουν υποβολή προσφορών για τα έργα τα αγαθά τις 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, και τους 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, των υποβολή προσφορών
            χωρών υποβολή προσφορών που έχουν υποβολή προσφορών υπογράψει τις 6, εν υποβολή προσφορών λόγω συμφων υποβολή προσφορώνίες 6, μεταχείριση Σερβίας 6, εξίσου ευν υποβολή προσφορώνοϊκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορών
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    ,  ,       που επιφυλάσσουν υποβολή προσφορών για τα έργα τα αγαθά τις 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, και τους 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
.  Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6,

2.          .   Οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, συμμετέχει είτε μεμον υποβολή προσφορώνωμέν υποβολή προσφορώνα είτε ως 6, μέλος 6, έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, Οι εν υποβολή προσφορώνώσεις 6,
 ,      ,  οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών και των υποβολή προσφορών προσωριν υποβολή προσφορώνών υποβολή προσφορών συμπράξεων υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών

         .  απαιτείται ν υποβολή προσφορώνα περιβλη Σερβίας 6,θούν υποβολή προσφορών συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφοράς 6, Η
          αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει από τις 6, εν υποβολή προσφορώνώσεις 6, οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα
   ,     .περιβλη Σερβίας 6,θούν υποβολή προσφορών συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εφόσον υποβολή προσφορών τους 6, αν υποβολή προσφορώνατεθεί η Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6,

       ,    Στις 6, περιπτώσεις 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφοράς 6, από έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών όλα τα μέλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
        . ευθύν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορώντι τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αλλη Σερβίας 6,λέγγυα και εις 6, ολόκλη Σερβίας 6,ρον υποβολή προσφορών

      ,      Σε περίπτωση Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, η Σερβίας 6, ευθύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εξακολουθεί μέχρι
   . ( . 4  19  . 4412/2016).πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρους 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, παρ άρθρο του ν υποβολή προσφορών

3.   µµ    µ   µ  µ  Για τη Σερβίας 6, συ ετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, στο διαγων υποβολή προσφορώνισ ό οι εν υποβολή προσφορώνδιαφερό εν υποβολή προσφορώνοι οικον υποβολή προσφορώνο ικοί φορείς 6,
( µ ) : προ η Σερβίας 6,θευτές 6, απαιτείται

)     ,      α ν υποβολή προσφορώνα διαθέτουν υποβολή προσφορών ψη Σερβίας 6,φιακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών χορη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, από πιστοποιη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
 ,  ψη Σερβίας 6,φιακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και

)       ( . . .∆ . .  -   β ν υποβολή προσφορώνα εγγραφούν υποβολή προσφορών στο η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικό σύστη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνα Ε Σ Η Η Σ Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πύλη Σερβίας 6,
www.promitheus.gov.gr)     . ακολουθών υποβολή προσφορώντας 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατωτέρω διαδικασία εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

   –   µ       µΟι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνστες 6, αιτούν υποβολή προσφορώνται έσω του συστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, και από τον υποβολή προσφορών σύν υποβολή προσφορώνδεσ ο
“    ”       (  εγγραφείτε ως 6, οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, σε αυτό παρέχον υποβολή προσφορώντας 6, τις 6,

       )  µ  απαραίτη Σερβίας 6,τες 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, και αποδεχόμεν υποβολή προσφορώνοι τους 6, όρους 6, χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,ς 6, του ταυτοποιού εν υποβολή προσφορώνοι ως 6,
: εξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

-       µ    ( )Όσοι από τους 6, αν υποβολή προσφορώνωτέρω διαθέτουν υποβολή προσφορών ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνικό Αριθ ό Φορολογικού Μη Σερβίας 6,τρώου ΑΦΜ
 µ     ( µ    ταυτοποιούν υποβολή προσφορώνται ε χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών διαπιστευτη Σερβίας 6,ρίων υποβολή προσφορών όν υποβολή προσφορώνο α χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνστη Σερβίας 6, και κωδικό

)      µ  TAXISNet   πρόσβαση Σερβίας 6,ς 6, που αυτοί κατέχουν υποβολή προσφορών από το σύστη Σερβίας 6, α τη Σερβίας 6,ς 6, Γεν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Γραμματείας 6,
 .     ,    Πλη Σερβίας 6,ροφοριακών υποβολή προσφορών Συστη Σερβίας 6,μάτων υποβολή προσφορών Εφόσον υποβολή προσφορών γίν υποβολή προσφορώνει η Σερβίας 6, ταυτοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, εγκρίν υποβολή προσφορώνεται η Σερβίας 6, εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

    µ µ      ∆του χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνστη Σερβίας 6, από το Τ.Κ. 185 33 ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών α Προγραμματισμού και Στοιχείων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, ιεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,ς 6,
    ∆   .  Πολιτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Προμη Σερβίας 6,θειών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Γεν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ιεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,ς 6, Κρατικών υποβολή προσφορών Προμη Σερβίας 6,θειών υποβολή προσφορών

-    –     µ     Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνστες 6, των υποβολή προσφορών κρατών υποβολή προσφορών ελών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Ευρωπαϊκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, οι
    µ    ( )  οποίοι δεν υποβολή προσφορών διαθέτουν υποβολή προσφορών ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνικό Αριθ ό Φορολογικού Μη Σερβίας 6,τρώου ΑΦΜ αιτούν υποβολή προσφορώνται τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

    µ    (VAT  Identificationεγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, συμπλη Σερβίας 6,ρών υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώντας 6, τον υποβολή προσφορών αριθ ό ταυτότη Σερβίας 6,τας 6, ΦΠΑ
Number)   µ        και ταυτοποιούν υποβολή προσφορώνται ε χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών διαπιστευτη Σερβίας 6,ρίων υποβολή προσφορών που κατέχουν υποβολή προσφορών από το

 µ .     ,     αν υποβολή προσφορώντίστοιχο σύστη Σερβίας 6, α Εφόσον υποβολή προσφορών γίν υποβολή προσφορώνει η Σερβίας 6, ταυτοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, εγκρίν υποβολή προσφορώνεται η Σερβίας 6, εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του
   µ µ      ∆  χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνστη Σερβίας 6, από το Τ.Κ. 185 33 ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών α Προγραμματισμού και Στοιχείων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, ιεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,ς 6, Πολιτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

   ∆   . Προμη Σερβίας 6,θειών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Γεν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ιεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,ς 6, Κρατικών υποβολή προσφορών Προμη Σερβίας 6,θειών υποβολή προσφορών
-    –         Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνστες 6, τρίτων υποβολή προσφορών χωρών υποβολή προσφορών αιτούν υποβολή προσφορώνται τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, και

    : ταυτοποιούν υποβολή προσφορώνται από τη Σερβίας 6, ΓΓΕ αποστέλλον υποβολή προσφορώντας 6,
1.      µ  µ   είτε υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, ψη Σερβίας 6,φιακά υπογεγραμμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ε επίση Σερβίας 6, η Σερβίας 6, μετάφραση Σερβίας 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

 ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
2.         .pdf  µ  µείτε έν υποβολή προσφορώνορκη Σερβίας 6, βεβαίωση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πιστοποιη Σερβίας 6,τικό σε μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αρχείου ε επίση Σερβίας 6, η Σερβίας 6,

  ,   µ  µ     μετάφραση Σερβίας 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σύ φων υποβολή προσφορώνα ε τους 6, προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνους 6, όρους 6, στο
 µ     ,    κράτος 6, έλος 6, εγκατάσταση Σερβίας 6,ς 6, του οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα στα οποία ν υποβολή προσφορώνα

 /       µ   µδη Σερβίας 6,λών υποβολή προσφορώνεται αποδεικν υποβολή προσφορώνύεται η Σερβίας 6, εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του σε επαγγελ ατικό ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ε πορικό
,     (3)   µ    μη Σερβίας 6,τρώο προσκομιζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα εν υποβολή προσφορώντός 6, τριών υποβολή προσφορών εργάσιμων υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, ερών υποβολή προσφορών και σε έν υποβολή προσφορώντυπη Σερβίας 6,

 (    )  µ  . μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πρωτότυπο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ακριβές 6, αν υποβολή προσφορώντίγραφο στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αρ όδια υπη Σερβίας 6,ρεσία
          µΤ.Κ. 185 33ο αίτη Σερβίας 6,μα εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υποβάλλεται από όλους 6, τους 6, υποψή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνφιους 6, χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνστες 6, η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικά έσω

 µ .           µτου Συστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ατος 6, Ο υποψή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνφιος 6, χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνστη Σερβίας 6,ς 6, εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορώνεται από το Σύστη Σερβίας 6,μα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έσω
   µ     µ   . η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικού ταχυδρομείου σχετικά ε τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εξέλιξη Σερβίας 6, του αιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ατος 6, εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του Εφόσον υποβολή προσφορών

 µ   ,      µ  το αίτη Σερβίας 6, α εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εγκριθεί ο υποψή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνφιος 6, χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνστη Σερβίας 6,ς 6, λαμβάν υποβολή προσφορώνει σύν υποβολή προσφορώνδεσ ο εν υποβολή προσφορώνεργοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,
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µ   µ       λογαριασ ού ως 6, πιστοποιη Σερβίας 6, έν υποβολή προσφορώνος 6, χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνστη Σερβίας 6,ς 6, και προβαίν υποβολή προσφορώνει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνεργοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του
µ  . λογαριασ ού του

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής Αρχής 

2.2.2.1.           ,Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έγκυρη Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6, διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
      ( ),  κατατίθεται από τους 6, συμμετέχον υποβολή προσφορώντες 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6, εγγυη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

 ,      2%  (   επιστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, που αν υποβολή προσφορώνέρχεται σε ποσοστό μη Σερβίας 6, συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνου του
 )      ,      αν υποβολή προσφορώναλογούν υποβολή προσφορώντος 6, ΦΠΑ επί τη Σερβίας 6,ς 6, εκτιμώμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, αξίας 6, ποσού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντοι στο ποσό των υποβολή προσφορών χιλιάδων υποβολή προσφορών

  (1.200,00).διακοσίων υποβολή προσφορών ευρώ
    ,      Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, περιλαμβάν υποβολή προσφορώνει και

            τον υποβολή προσφορών όρο ότι η Σερβίας 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, καλύπτει τις 6, υποχρεώσεις 6, όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών που
  .συμμετέχουν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,

        Η εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, πρέπει ν υποβολή προσφορώνα ισχύει τουλάχιστον υποβολή προσφορών για  (30) τριάντα ημέρες Αρχής   μετά τη Σερβίας 6,
        2.4.5   ,   λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, του χρόν υποβολή προσφορώνου ισχύος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, του άρθρου τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντοι μέχρι

10/11/2022,    .    ,    άλλως 6, η Σερβίας 6, προσφορά απορρίπτεται Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μπορεί πριν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
,       ,    ,  προσφοράς 6, ν υποβολή προσφορώνα ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τά από τον υποβολή προσφορών προσφέρον υποβολή προσφορώντα ν υποβολή προσφορώνα παρατείν υποβολή προσφορώνει πριν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τους 6, τη Σερβίας 6, διάρκεια

      .ισχύος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, και τη Σερβίας 6,ς 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
   ,      ,Οι πρωτότυπες 6, εγγυή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, πλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών εγγυή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών που εκδίδον υποβολή προσφορώνται η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικά

,        ,   προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται σε κλειστό φάκελο με ευθύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, του οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα το αργότερο πριν υποβολή προσφορών
          .  3.1 τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία και ώρα αποσφράγιση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ τη Σερβίας 6,ς 6,

,       ,     παρούσας 6, άλλως 6, η Σερβίας 6, προσφορά απορρίπτεται ως 6, απαράδεκτη Σερβίας 6, μετά από γν υποβολή προσφορώνώμη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
 Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Διαγων υποβολή προσφορώνισμού

2.2.2.2.          Η εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επιστρέφεται στον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσκόμιση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
  . εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6,

      ,    Η εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επιστρέφεται στους 6, λοιπούς 6, προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα
    72 . 1  . 4412/2016. ειδικότερα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο παρ του ν υποβολή προσφορών

2.2.2.3.    ,    : )   Η εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, καταπίπτει εάν υποβολή προσφορών ο προσφέρων υποβολή προσφορών α αποσύρει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά
     ,  )  ,    ,    του κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια ισχύος 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, β παρέχει εν υποβολή προσφορών γν υποβολή προσφορώνώσει του ψευδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

     2.2.3   2.2.8  )   πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται στις 6, παραγράφους 6, έως 6, γ δεν υποβολή προσφορών προσκομίσει
       (  2.2.9  3.2), )εγκαίρως 6, τα προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνα από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά παράγραφοι και δ

      ,  )    δεν υποβολή προσφορών προσέλθει εγκαίρως 6, για υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικού ε υποβάλει μη Σερβίας 6, κατάλλη Σερβίας 6,λη Σερβίας 6,
,      .  46  .  1    2   .  4412/2016,  )  προσφορά με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνοια τη Σερβίας 6,ς 6, περ τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών στ δεν υποβολή προσφορών

            αν υποβολή προσφορώνταποκριθεί στη Σερβίας 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ν υποβολή προσφορώνα εξη Σερβίας 6,γή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το
           κόστος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, του εν υποβολή προσφορώντός 6, τη Σερβίας 6,ς 6, τεθείσας 6, προθεσμίας 6, και η Σερβίας 6, προσφορά του

 , )    . 3, 4  5   103  . 4412/2016, απορριφθεί ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά στις 6, περιπτώσεις 6, των υποβολή προσφορών παρ και του άρθρου του ν υποβολή προσφορών περί
       ,  ,   πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, για υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών από τον υποβολή προσφορών προσωριν υποβολή προσφορώνό αν υποβολή προσφορώνάδοχο αν υποβολή προσφορών κατά τον υποβολή προσφορών

   ,      3.2   3.4  έλεγχο των υποβολή προσφορών παραπάν υποβολή προσφορώνω δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, παραγράφους 6, και τη Σερβίας 6,ς 6,
,            παρούσας 6, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δη Σερβίας 6,λώθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών στο ΕΕΕΣ είν υποβολή προσφορώναι εκ προθέσεως 6,

,        ,   ,    απατη Σερβίας 6,λά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ότι έχουν υποβολή προσφορών υποβλη Σερβίας 6,θεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορών από τα παραπάν υποβολή προσφορώνω
     ,    δικαιολογη Σερβίας 6,τικά που προσκομίσθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνομίμως 6, και εμπροθέσμως 6, δεν υποβολή προσφορών αποδεικν υποβολή προσφορώνύεται η Σερβίας 6, μη Σερβίας 6,

      2.2.3      συν υποβολή προσφορώνδρομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών λόγων υποβολή προσφορών αποκλεισμού τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, μιας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
       .περισσότερων υποβολή προσφορών από τις 6, απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, των υποβολή προσφορών κριτη Σερβίας 6,ρίων υποβολή προσφορών ποιοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

2.2.3   Λόγοι αποκλεισμού

        Αποκλείεται από τη Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
( )   ,       (διαγων υποβολή προσφορώνισμό προσφέρων υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, εφόσον υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώντρέχει στο πρόσωπό του εάν υποβολή προσφορών

      )         (πρόκειται για μεμον υποβολή προσφορώνωμέν υποβολή προσφορώνο φυσικό ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνομικό πρόσωπο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε έν υποβολή προσφορώνα από τα μέλη Σερβίας 6, του εάν υποβολή προσφορών
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    )       πρόκειται για έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περισσότεροι από τους 6, ακόλουθους 6,
:λόγους 6,

2.2.3.1.             Όταν υποβολή προσφορών υπάρχει σε βάρος 6, του αμετάκλη Σερβίας 6,τη Σερβίας 6, καταδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6, για έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορών από
  : τους 6, ακόλουθους 6, λόγους 6,

)α     ,      2  -συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε εγκλη Σερβίας 6,ματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών οργάν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, όπως 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται στο άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6,
 2008/841/     24   2008,   πλαίσιο ΔΕΥ του Συμβουλίου τη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,ς 6, Οκτωβρίου για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταπολέμη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,

   (  L) 300  11.11.2008 .42),     του οργαν υποβολή προσφορώνωμέν υποβολή προσφορώνου εγκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, ΕΕ τη Σερβίας 6,ς 6, σ και τα εγκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα του άρθρου
187    (  ),του Ποιν υποβολή προσφορώνικού Κώδικα εγκλη Σερβίας 6,ματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών οργάν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,

)β   ,      3     εν υποβολή προσφορώνεργη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δωροδοκία όπως 6, ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται στο άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, περί τη Σερβίας 6,ς 6,
        καταπολέμη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διαφθοράς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία εν υποβολή προσφορώνέχον υποβολή προσφορώνται υπάλλη Σερβίας 6,λοι των υποβολή προσφορών Ευρωπαϊκών υποβολή προσφορών

   -    (  C 195  25.6.1997, . 1)   . 1Κοιν υποβολή προσφορώνοτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών κρατών υποβολή προσφορών μελών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, ΕΕ τη Σερβίας 6,ς 6, σ και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ
  2  -  2003/568/     22   2003,του άρθρου τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, πλαίσιο ΔΕΥ του Συμβουλίου τη Σερβίας 6,ς 6, ας 6, Ιουλίου
        (  L) 192  31.7.2003, . 54),για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταπολέμη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, δωροδοκίας 6, στον υποβολή προσφορών ιδιωτικό τομέα ΕΕ τη Σερβίας 6,ς 6, σ

         ,    καθώς 6, και όπως 6, ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται στο εθν υποβολή προσφορώνικό δίκαιο του οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα και τα εγκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα των υποβολή προσφορών
 159  (   ), 236 (  ), 237 . 2-4άρθρων υποβολή προσφορών Α δωροδοκία πολιτικών υποβολή προσφορών προσώπων υποβολή προσφορών δωροδοκία υπαλλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλου παρ

(   ),  237  .  2 (   –  ),  396δωροδοκία δικαστικών υποβολή προσφορών λειτουργών υποβολή προσφορών Α παρ εμπορία επιρροή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, μεσάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώντες 6,
. 2 (    )   ,παρ δωροδοκία στον υποβολή προσφορών ιδιωτικό τομέα του Ποιν υποβολή προσφορώνικού Κώδικα

)γ  ,        ,     απάτη Σερβίας 6, εις 6, βάρος 6, των υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών συμφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνοια των υποβολή προσφορών
 3   4    ( )  2017/1371      άρθρων υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ς 6, Οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοιν υποβολή προσφορώνοβουλίου και του

  5   2017     ,    Συμβουλίου τη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,ς 6, Ιουλίου σχετικά με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταπολέμη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, μέσω του ποιν υποβολή προσφορώνικού
,           (L)δικαίου τη Σερβίας 6,ς 6, απάτη Σερβίας 6,ς 6, εις 6, βάρος 6, των υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών συμφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6,

198/28.07.2017)      159  (   ), 216και τα εγκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών Α δωροδοκία πολιτικών υποβολή προσφορών προσώπων υποβολή προσφορών
( ),  236  (  ),  237  .  2-4  (  πλαστογραφία δωροδοκία υπαλλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλου παρ δωροδοκία δικαστικών υποβολή προσφορών

),  242  (  ,   . .)  374  (  ),  375λειτουργών υποβολή προσφορών ψευδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, βεβαίωση Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνόθευση Σερβίας 6, κ λπ διακεκριμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, κλοπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
( ),  386  ( ),  386  (   ),  386  (    υπεξαίρεση Σερβίας 6, απάτη Σερβίας 6, Α απάτη Σερβίας 6, με υπολογιστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Β απάτη Σερβίας 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με τις 6,

), 390 ( )       155 .  επιχορη Σερβίας 6,γή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, απιστία του Ποιν υποβολή προσφορώνικού Κώδικα και των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών επ του Εθν υποβολή προσφορώνικού
  ( . 2960/2001, ’ 265),      Τ.Κ. 185 33ελων υποβολή προσφορώνειακού Κώδικα ν υποβολή προσφορών Α όταν υποβολή προσφορών αυτά στρέφον υποβολή προσφορώνται κατά των υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών

          συμφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Ευρωπαϊκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνδέον υποβολή προσφορώνται με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αυτών υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών
,       23 (    συμφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών καθώς 6, και τα εγκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών διασυν υποβολή προσφορώνοριακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απάτη Σερβίας 6, σχετικά με

 )   24  (        τον υποβολή προσφορών ΦΠΑ και επικουρικές 6, διατάξεις 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ποιν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προστασία των υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών
   )  . 4689/2020 ( ’ 103),συμφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Ευρωπαϊκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, του ν υποβολή προσφορών Α

)δ         ,τρομοκρατικά εγκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εγκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα συν υποβολή προσφορώνδεόμεν υποβολή προσφορώνα με τρομοκρατικές 6, δραστη Σερβίας 6,ριότη Σερβίας 6,τες 6,
 ,  ,    3-4   5-12    ( )  2017/541  όπως 6, ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται αν υποβολή προσφορώντιστοίχως 6, στα άρθρα και τη Σερβίας 6,ς 6, Οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΕΕ του

      15   2017   Ευρωπαϊκού Κοιν υποβολή προσφορώνοβουλίου και του Συμβουλίου τη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,ς 6, Μαρτίου για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
       -καταπολέμη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, τρομοκρατίας 6, και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντικατάσταση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, πλαισίου

2002/475/          2005/671/  ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τροποποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, ΔΕΥ του
 (  L)  88/31.03.2017)         Συμβουλίου ΕΕ ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,θική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αυτουργία ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνέργεια ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απόπειρα διάπραξη Σερβίας 6,ς 6,
,     14 ,      187  εγκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, όπως 6, ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στο άρθρο αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και τα εγκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών Α και

187    ,       32-35  . 4689/2020Β του Ποιν υποβολή προσφορώνικού Κώδικα καθώς 6, και τα εγκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών του ν υποβολή προσφορών
( ’103),Α

)ε         ν υποβολή προσφορώνομιμοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, εσόδων υποβολή προσφορών από παράν υποβολή προσφορώνομες 6, δραστη Σερβίας 6,ριότη Σερβίας 6,τες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών χρη Σερβίας 6,ματοδότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
,       1    ( )  2015/849  τρομοκρατίας 6, όπως 6, αυτές 6, ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στο άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΕΕ του

      20   2015,    Ευρωπαϊκού Κοιν υποβολή προσφορώνοβουλίου και του Συμβουλίου τη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,ς 6, Μαΐου σχετικά με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
        πρόλη Σερβίας 6,ψη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, χρη Σερβίας 6,σιμοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, του χρη Σερβίας 6,ματοπιστωτικού συστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, για τη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομιμοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,

         ,  εσόδων υποβολή προσφορών από παράν υποβολή προσφορώνομες 6, δραστη Σερβίας 6,ριότη Σερβίας 6,τες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών για τη Σερβίας 6, χρη Σερβίας 6,ματοδότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, τρομοκρατίας 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
   ( ) . 648/2012     τροποποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του καν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνισμού ΕΕ αριθμ του Ευρωπαϊκού Κοιν υποβολή προσφορώνοβουλίου και του

,       2005/60/    Συμβουλίου και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατάργη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοιν υποβολή προσφορώνοβουλίου
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      2006/70/    (  L) 141/05.06.2015) και του Συμβουλίου και τη Σερβίας 6,ς 6, οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΕΚ τη Σερβίας 6,ς 6, Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ΕΕ και
    2  39  . 4557/2018 ( ’ 139),τα εγκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών και του ν υποβολή προσφορών Α
)στ        ,     2παιδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εργασία και άλλες 6, μορφές 6, εμπορίας 6, αν υποβολή προσφορώνθρώπων υποβολή προσφορών όπως 6, ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στο άρθρο

  2011/36/         5τη Σερβίας 6,ς 6, Οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοιν υποβολή προσφορώνοβουλίου και του Συμβουλίου τη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,ς 6,
 2011,           Απριλίου για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πρόλη Σερβίας 6,ψη Σερβίας 6, και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταπολέμη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εμπορίας 6, αν υποβολή προσφορώνθρώπων υποβολή προσφορών και για

    ,        -τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προστασία των υποβολή προσφορών θυμάτων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, καθώς 6, και για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντικατάσταση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6,
 2002/629/    (  L) 101  15.4.2011, . 1),    πλαίσιο ΔΕΥ του Συμβουλίου ΕΕ τη Σερβίας 6,ς 6, σ και τα εγκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα του

 323     (  ).άρθρου Α του Ποιν υποβολή προσφορώνικού Κώδικα εμπορία αν υποβολή προσφορώνθρώπων υποβολή προσφορών
   ,  ,        Ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, αποκλείεται επίση Σερβίας 6,ς 6, όταν υποβολή προσφορών το πρόσωπο εις 6, βάρος 6, του οποίου

        ,εκδόθη Σερβίας 6,κε αμετάκλη Σερβίας 6,τη Σερβίας 6, καταδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6, είν υποβολή προσφορώναι μέλος 6, του διοικη Σερβίας 6,τικού
        ,  διευθυν υποβολή προσφορώντικού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εποπτικού οργάν υποβολή προσφορώνου του ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έχει εξουσία εκπροσώπη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνψη Σερβίας 6,ς 6, αποφάσεων υποβολή προσφορών

   .      : ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ελέγχου σε αυτό Η υποχρέωση Σερβίας 6, του προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνου εδαφίου αφορά
-      ( . . .)  στις 6, περιπτώσεις 6, εταιρειών υποβολή προσφορών περιορισμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, ευθύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, Ε Π Ε ιδιωτικών υποβολή προσφορών κεφαλαιουχικών υποβολή προσφορών

 ( . . .)    ( . .  . .)  .εταιρειών υποβολή προσφορών Ι Κ Ε και προσωπικών υποβολή προσφορών εταιρειών υποβολή προσφορών Ο Ε και Ε Ε τους 6, διαχειριστές 6,
-     ( . .),    ,    στις 6, περιπτώσεις 6, αν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνύμων υποβολή προσφορών εταιρειών υποβολή προσφορών Α Ε τον υποβολή προσφορών διευθύν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώντα Σύμβουλο τα μέλη Σερβίας 6, του

 ,          Διοικη Σερβίας 6,τικού Συμβουλίου καθώς 6, και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση Σερβίας 6, του Διοικη Σερβίας 6,τικού
          .Συμβουλίου έχει αν υποβολή προσφορώνατεθεί το σύν υποβολή προσφορώνολο τη Σερβίας 6,ς 6, διαχείριση Σερβίας 6,ς 6, και εκπροσώπη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εταιρείας 6,

-   ,     .στις 6, περιπτώσεις 6, Συν υποβολή προσφορώνεταιρισμών υποβολή προσφορών τα μέλη Σερβίας 6, του Διοικη Σερβίας 6,τικού Συμβουλίου
-        ,     σε όλες 6, τις 6, υπόλοιπες 6, περιπτώσεις 6, ν υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών προσώπων υποβολή προσφορών τον υποβολή προσφορών κατά περίπτωση Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνόμιμο

.εκπρόσωπο
     ( )   ( )     ,  Εάν στις Αρχής ως Αρχής άνω περιπτώσεις Αρχής α έως Αρχής στ η κατά τα ανωτέρω περίοδος Αρχής 

      ,   αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση αυτή ανέρχεται σε
 (5)         πέντε έτη από την ημερομηνία της Αρχής καταδίκης Αρχής με αμετάκλητηαπόφαση. 

2.2.3.2.    :Στις 6, ακόλουθες 6, περιπτώσεις 6,
)α             όταν υποβολή προσφορών ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, έχει αθετή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει τις 6, υποχρεώσεις 6, του όσον υποβολή προσφορών αφορά στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

          καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών φόρων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εισφορών υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6, και αυτό έχει διαπιστωθεί από
        ,   δικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διοικη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6, με τελεσίδικη Σερβίας 6, και δεσμευτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ισχύ σύμφων υποβολή προσφορώνα με

            διατάξεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, χώρας 6, όπου είν υποβολή προσφορώναι εγκατεστη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνος 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εθν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνομοθεσία ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
)β               όταν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα αποδείξει με τα κατάλλη Σερβίας 6,λα μέσα ότι ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6,

            φορέας 6, έχει αθετή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει τις 6, υποχρεώσεις 6, του όσον υποβολή προσφορών αφορά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών φόρων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εισφορών υποβολή προσφορών
 .κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6,

            Αν υποβολή προσφορών ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, είν υποβολή προσφορώναι Έλλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνας 6, πολίτη Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έχει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εγκατάστασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
,          Ελλάδα οι υποχρεώσεις 6, του που αφορούν υποβολή προσφορών τις 6, εισφορές 6, κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6, καλύπτουν υποβολή προσφορών

       .τόσο τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κύρια όσο και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επικουρική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ασφάλιση Σερβίας 6,
   . ’  ’  . 2.2.3.2       Οι υποχρεώσεις 6, των υποβολή προσφορών περ α και β τη Σερβίας 6,ς 6, παρ θεωρείται ότι δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών αθετη Σερβίας 6,θεί εφόσον υποβολή προσφορών

          δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών καταστεί λη Σερβίας 6,ξιπρόθεσμες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εφόσον υποβολή προσφορών αυτές 6, έχουν υποβολή προσφορών υπαχθεί σε δεσμευτικό
  .διακαν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνισμό που τη Σερβίας 6,ρείται

    ,        Δεν υποβολή προσφορών αποκλείεται ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, όταν υποβολή προσφορών έχει εκπλη Σερβίας 6,ρώσει τις 6, υποχρεώσεις 6, του είτε
         ,καταβάλλον υποβολή προσφορώντας 6, τους 6, φόρους 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τις 6, εισφορές 6, κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6, που οφείλει

,   ,       συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών κατά περίπτωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών δεδουλευμέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών τόκων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών προστίμων υποβολή προσφορών
            είτε υπαγόμεν υποβολή προσφορώνος 6, σε δεσμευτικό διακαν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνισμό για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, στο μέτρο που τη Σερβίας 6,ρεί
    .τους 6, όρους 6, του δεσμευτικού καν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνισμού

2.2.3.3 ' , ,      ,   ,Κατ εξαίρεση Σερβίας 6, επίση Σερβίας 6,ς 6, ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, δεν υποβολή προσφορών αποκλείεται όταν υποβολή προσφορών ο αποκλεισμός 6,
    2.2.3.2,    ,    σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο θα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνταν υποβολή προσφορών σαφώς 6, δυσαν υποβολή προσφορώνάλογος 6, ιδίως 6, όταν υποβολή προσφορών μόν υποβολή προσφορώνο μικρά

             ποσά των υποβολή προσφορών φόρων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών εισφορών υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6, δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών καταβλη Σερβίας 6,θεί ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών όταν υποβολή προσφορών ο
          οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερώθη Σερβίας 6,κε σχετικά με το ακριβές 6, ποσό που οφείλεται λόγω

          αθέτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών υποχρεώσεών υποβολή προσφορών του όσον υποβολή προσφορών αφορά στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών φόρων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εισφορών υποβολή προσφορών
             ,κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6, σε χρόν υποβολή προσφορώνο κατά τον υποβολή προσφορών οποίο δεν υποβολή προσφορών είχε τη Σερβίας 6, δυν υποβολή προσφορώνατότη Σερβίας 6,τα ν υποβολή προσφορώνα λάβει μέτρα
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      .  2    73  .  4412/2016,    σύμφων υποβολή προσφορώνα με το τελευταίο εδάφιο τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου ν υποβολή προσφορών πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
    . εκπν υποβολή προσφορώνοή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, προθεσμίας 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφοράς 6,

2.2.3.4.          ,Αποκλείεται από τη Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6, διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
        : προσφέρων υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, σε οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε από τις 6, ακόλουθες 6, καταστάσεις 6,

( )α          . 2   18  .εάν υποβολή προσφορών έχει αθετή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει τις 6, υποχρεώσεις 6, που προβλέπον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών
4412/2016,         περί αρχών υποβολή προσφορών που εφαρμόζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στις 6, διαδικασίες 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών

,        ,       (2)συμβάσεων υποβολή προσφορών ιδίως 6, εάν υποβολή προσφορών σε βάρος 6, του έχουν υποβολή προσφορών επιβλη Σερβίας 6,θεί μέσα σε χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα δύο
         ,   (3)  ετών υποβολή προσφορών πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προθεσμίας 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, τρεις 6, πράξεις 6,

         επιβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργαν υποβολή προσφορώνα του Σώματος 6, Επιθεώρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,
       ,   Εργασίας 6, για παραβάσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εργατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6, που χαρακτη Σερβίας 6,ρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται σύμφων υποβολή προσφορώνα με

   2063/ 1632/2011 ( ` 266),   ,   « » τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπουργική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6, Δ Β όπως 6, εκάστοτε ισχύει ως 6, υψη Σερβίας 6,λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
«  »  ,     ,    (3)πολύ υψη Σερβίας 6,λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σοβαρότη Σερβίας 6,τας 6, οι οποίες 6, προκύπτουν υποβολή προσφορών αθροιστικά από τρεις 6,

    (2)       διεν υποβολή προσφορώνεργη Σερβίας 6,θέν υποβολή προσφορώντες 6, ελέγχους 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δύο πράξεις 6, επιβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
         όργαν υποβολή προσφορώνα του Σώματος 6, Επιθεώρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, Εργασίας 6, για παραβάσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εργατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6,

    ,        (2)που αφορούν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωτη Σερβίας 6, εργασία οι οποίες 6, προκύπτουν υποβολή προσφορών αθροιστικά από δύο
 . διεν υποβολή προσφορώνεργη Σερβίας 6,θέν υποβολή προσφορώντες 6, ελέγχους 6,

, )    , `    7  Επιπλέον υποβολή προσφορών αα εάν υποβολή προσφορών έχει κη Σερβίας 6,ρυχθεί έκπτωτος 6, κατ εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου του άρθρου
68  .  3863/2010      (3)     του ν υποβολή προσφορών μέσα σε χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα τριών υποβολή προσφορών ετών υποβολή προσφορών πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία

       )       λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προθεσμίας 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ββ εάν υποβολή προσφορών σε βάρος 6, του έχει επιβλη Σερβίας 6,θεί η Σερβίας 6,
       κύρωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσωριν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διακοπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, λειτουργίας 6, συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, παραγωγική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

            `διαδικασίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τμη Σερβίας 6,μάτων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του συν υποβολή προσφορώνόλου τη Σερβίας 6,ς 6, επιχείρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εκμετάλλευση Σερβίας 6,ς 6, κατ
  . 1    24  . 3996/2011 ( ` 170)    εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, παρ Β του άρθρου του ν υποβολή προσφορών Α μέσα σε χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα

 (3)           ]τριών υποβολή προσφορών ετών υποβολή προσφορών πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προθεσμίας 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6,
( )β               εάν υποβολή προσφορών τελεί υπό πτώχευση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκκαθάριση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τελεί υπό

           αν υποβολή προσφορώναγκαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διαχείριση Σερβίας 6, από εκκαθαριστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών από το δικαστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έχει υπαχθεί σε
        διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έχει αν υποβολή προσφορώναστείλει τις 6, επιχειρη Σερβίας 6,ματικές 6, του

            δραστη Σερβίας 6,ριότη Σερβίας 6,τες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίαν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,ς 6, και δεν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ρεί τους 6, όρους 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
         ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εάν υποβολή προσφορών βρίσκεται σε οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε αν υποβολή προσφορώνάλογη Σερβίας 6, κατάσταση Σερβίας 6, προκύπτουσα από παρόμοια

,     .      διαδικασία προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, σε εθν υποβολή προσφορώνικές 6, διατάξεις 6, ν υποβολή προσφορώνόμου Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα μη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
            αποκλείει έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικό φορέα ο οποίος 6, βρίσκεται σε μία εκ των υποβολή προσφορών καταστάσεων υποβολή προσφορών που

   ,          αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπό τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προϋπόθεση Σερβίας 6, ότι αποδεικν υποβολή προσφορώνύει ότι ο εν υποβολή προσφορών λόγω
       ,     φορέας 6, είν υποβολή προσφορώναι σε θέση Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνα εκτελέσει τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, λαμβάν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώντας 6, υπόψη Σερβίας 6, τις 6, ισχύουσες 6,

          , διατάξεις 6, και τα μέτρα για τη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνέχιση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, επιχειρη Σερβίας 6,ματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του λειτουργία
( )γ  ,       3    44   .  3959/2011  εάν υποβολή προσφορών με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιφύλαξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου β του άρθρου του ν υποβολή προσφορών περί

     ,    ποιν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών κυρώσεων υποβολή προσφορών και άλλων υποβολή προσφορών διοικη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνεπειών υποβολή προσφορών υπάρχουν υποβολή προσφορών επαρκώς 6, εύλογες 6,
           εν υποβολή προσφορώνδείξεις 6, που οδη Σερβίας 6,γούν υποβολή προσφορών στο συμπέρασμα ότι ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, συν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνψε συμφων υποβολή προσφορώνίες 6, με

        , άλλους 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, με στόχο τη Σερβίας 6, στρέβλωση Σερβίας 6, του αν υποβολή προσφορώνταγων υποβολή προσφορώνισμού
)δ            24  .εάν υποβολή προσφορών μία κατάσταση Σερβίας 6, σύγκρουση Σερβίας 6,ς 6, συμφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνοια του άρθρου του ν υποβολή προσφορών

4412/2016        ,   ,δεν υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο παρεμβατικά
 , μέσα

( )ε            εάν υποβολή προσφορών μία κατάσταση Σερβίας 6, στρέβλωση Σερβίας 6,ς 6, του αν υποβολή προσφορώνταγων υποβολή προσφορώνισμού από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πρότερη Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του
        ,  οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προετοιμασία τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, κατά τα

   48   .  4412/2016,       ,  οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο του ν υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα θεραπευθεί με άλλα λιγότερο
, , παρεμβατικά μέσα

( )στ           εάν υποβολή προσφορών έχει επιδείξει σοβαρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επαν υποβολή προσφορώναλαμβαν υποβολή προσφορώνόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, πλη Σερβίας 6,μμέλεια κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6,
      ,  ουσιώδους 6, απαίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, στο πλαίσιο προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, δη Σερβίας 6,μόσιας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6,

          σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, με αν υποβολή προσφορώναθέτον υποβολή προσφορώντα φορέα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, παραχώρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, που είχε ως 6,
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      ,   αποτέλεσμα τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πρόωρη Σερβίας 6, καταγγελία τη Σερβίας 6,ς 6, προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, αποζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,μιώσεις 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλες 6,
 , παρόμοιες 6, κυρώσεις 6,

( )ζ             εάν υποβολή προσφορών έχει κριθεί έν υποβολή προσφορώνοχος 6, σοβαρών υποβολή προσφορών ψευδών υποβολή προσφορών δη Σερβίας 6,λώσεων υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών
           που απαιτούν υποβολή προσφορώνται για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εξακρίβωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, απουσίας 6, των υποβολή προσφορών λόγων υποβολή προσφορών αποκλεισμού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

   ,          πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών κριτη Σερβίας 6,ρίων υποβολή προσφορών επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, έχει αποκρύψει τις 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, αυτές 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι σε
       ’    θέση Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνα προσκομίσει τα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά που απαιτούν υποβολή προσφορώνται κατ εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του άρθρου

2.2.9.2.  , τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,
( )η             εάν υποβολή προσφορών επιχείρη Σερβίας 6,σε ν υποβολή προσφορώνα επη Σερβίας 6,ρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη Σερβίας 6, διαδικασία λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνψη Σερβίας 6,ς 6, αποφάσεων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,

 ,         αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ν υποβολή προσφορώνα αποκτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει εμπιστευτικές 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, που εν υποβολή προσφορώνδέχεται ν υποβολή προσφορώνα του
          αποφέρουν υποβολή προσφορών αθέμιτο πλεον υποβολή προσφορώνέκτη Σερβίας 6,μα στη Σερβίας 6, διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα παράσχει εξ

        αμελείας 6, παραπλαν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικές 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, που εν υποβολή προσφορώνδέχεται ν υποβολή προσφορώνα επη Σερβίας 6,ρεάσουν υποβολή προσφορών ουσιωδώς 6, τις 6,
    ,     , αποφάσεις 6, που αφορούν υποβολή προσφορών τον υποβολή προσφορών αποκλεισμό τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,

( )θ        ,       εάν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα αποδείξει με κατάλλη Σερβίας 6,λα μέσα ότι έχει διαπράξει
  ,        σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο θέτει εν υποβολή προσφορών αμφιβόλω τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ακεραιότη Σερβίας 6,τά του

     ( )   ( )       Εάν στις Αρχής ως Αρχής άνω περιπτώσεις Αρχής α έως Αρχής θ η περίοδος Αρχής αποκλεισμού δεν έχει
   ,      (3)   καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση αυτή ανέρχεται σε τρία έτη από την
       ημερομηνία έκδοσης Αρχής πράξης Αρχής που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός Αρχής 

2.2.3.5.  ,  ,        Αποκλείεται επίση Σερβίας 6,ς 6, οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, από τη Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6, διαδικασία
          . 4σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, εάν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώντρέχουν υποβολή προσφορών οι προϋποθέσεις 6, εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρ

  8   .  3310/2005,    (    ).  του άρθρου του ν υποβολή προσφορών όπως 6, ισχύει αμιγώς 6, εθν υποβολή προσφορώνικός 6, λόγος 6, αποκλεισμού Οι
         υποχρεώσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούση Σερβίας 6,ς 6, αφορούν υποβολή προσφορών τις 6, αν υποβολή προσφορώνών υποβολή προσφορώνυμες 6, εταιρείες 6, που υποβάλλουν υποβολή προσφορών προσφορά

            αυτοτελώς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ως 6, μέλη Σερβίας 6, έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών που συμμετέχουν υποβολή προσφορών στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου ν υποβολή προσφορώνομικού
           προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνομικά πρόσωπα τη Σερβίας 6,ς 6, αλλοδαπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, που αν υποβολή προσφορώντιστοιχούν υποβολή προσφορών

  .σε αν υποβολή προσφορώνών υποβολή προσφορώνυμη Σερβίας 6, εταιρεία

   : )     -Εξαιρούν υποβολή προσφορώνται τη Σερβίας 6,ς 6, υποχρέωση Σερβίας 6,ς 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, α οι ειση Σερβίας 6,γμέν υποβολή προσφορώνες 6, στα χρη Σερβίας 6,ματιστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια κρατών υποβολή προσφορών μελών υποβολή προσφορών
         τη Σερβίας 6,ς 6, Ευρωπαϊκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του Οργαν υποβολή προσφορώνισμού Οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Συν υποβολή προσφορώνεργασίας 6, και Αν υποβολή προσφορώνάπτυξη Σερβίας 6,ς 6,

( . . . .) , )  ,        Ο Ο Σ Α εταιρείες 6, β οι εταιρείες 6, τα δικαιώματα ψή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνφου των υποβολή προσφορών οποίων υποβολή προσφορών ελέγχον υποβολή προσφορώνται από μία
    (investment  firms),   ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περισσότερες 6, επιχειρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, επεν υποβολή προσφορώνδύσεων υποβολή προσφορών εταιρείες 6, διαχείριση Σερβίας 6,ς 6,

/  (asset/fund  managers)     κεφαλαίων υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνεργη Σερβίας 6,τικού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εταιρείες 6, διαχείριση Σερβίας 6,ς 6, κεφαλαίων υποβολή προσφορών
  (private equity firms),      επιχειρη Σερβίας 6,ματικών υποβολή προσφορών συμμετοχών υποβολή προσφορών υπό τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προϋπόθεση Σερβίας 6, ότι οι τελευταίες 6,

  ,         αυτές 6, εταιρείες 6, ελέγχουν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνολικά ποσοστό που υπερβαίν υποβολή προσφορώνει το εβδομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώντα πέν υποβολή προσφορώντε τοις 6,
 (75%)         εκατό των υποβολή προσφορών δικαιωμάτων υποβολή προσφορών ψή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνφων υποβολή προσφορών και είν υποβολή προσφορώναι εποπτευόμεν υποβολή προσφορώνες 6, από Επιτροπές 6,

        Κεφαλαιαγοράς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλες 6, αρμόδιες 6, χρη Σερβίας 6,ματοοικον υποβολή προσφορώνομικές 6, αρχές 6, κρατών υποβολή προσφορών μελών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,
    . . . .Ευρωπαϊκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του Ο Ο Σ Α

2.2.3.6.           Ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, αποκλείεται σε οποιοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε χρον υποβολή προσφορώνικό ση Σερβίας 6,μείο κατά τη Σερβίας 6,
      ,    διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, όταν υποβολή προσφορών αποδεικν υποβολή προσφορώνύεται ότι
,      ,       ,   βρίσκεται λόγω πράξεων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλείψεών υποβολή προσφορών του είτε πριν υποβολή προσφορών είτε κατά τη Σερβίας 6, διαδικασία σε μία

    .από τις 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω περιπτώσεις 6,
2.2.3.7.           Οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, που εμπίπτει σε μια από τις 6, καταστάσεις 6, που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται

  2.2.3.1  2.2.3.4,     .   ,    στις 6, παραγράφους 6, και εκτός 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περ β αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, μπορεί ν υποβολή προσφορώνα προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει
,            στοιχεία προκειμέν υποβολή προσφορώνου ν υποβολή προσφορώνα αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν υποβολή προσφορών για ν υποβολή προσφορώνα αποδείξουν υποβολή προσφορών

  ,       ( o ). τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αξιοπιστία του παρότι συν υποβολή προσφορώντρέχει ο σχετικός 6, λόγος 6, αποκλεισμού αυτ κάθαρση Σερβίας 6, Για
  ,          τον υποβολή προσφορών σκοπό αυτόν υποβολή προσφορών ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, αποδεικν υποβολή προσφορώνύει ότι έχει καταβάλει ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έχει δεσμευθεί

            ν υποβολή προσφορώνα καταβάλει αποζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,μίωση Σερβίας 6, για ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,μίες 6, που προκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών από το ποιν υποβολή προσφορώνικό αδίκη Σερβίας 6,μα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το
,           παράπτωμα ότι έχει διευκριν υποβολή προσφορώνίσει τα γεγον υποβολή προσφορώνότα και τις 6, περιστάσεις 6, με ολοκλη Σερβίας 6,ρωμέν υποβολή προσφορώνο

,       ,    τρόπο μέσω εν υποβολή προσφορώνεργού συν υποβολή προσφορώνεργασίας 6, με τις 6, ερευν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικές 6, αρχές 6, και έχει λάβει συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνα
   ,        τεχν υποβολή προσφορώνικά και οργαν υποβολή προσφορώνωτικά μέτρα καθώς 6, και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλλη Σερβίας 6,λα για

      .    τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αποφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περαιτέρω ποιν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών αδικη Σερβίας 6,μάτων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραπτωμάτων υποβολή προσφορών Τ.Κ. 185 33α μέτρα που
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         λαμβάν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται από τους 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, αξιολογούν υποβολή προσφορώνται σε συν υποβολή προσφορώνάρτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, με τη Σερβίας 6,
         σοβαρότη Σερβίας 6,τα και τις 6, ιδιαίτερες 6, περιστάσεις 6, του ποιν υποβολή προσφορώνικού αδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του

.      ,       παραπτώματος 6, Εάν υποβολή προσφορών τα στοιχεία κριθούν υποβολή προσφορών επαρκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ο εν υποβολή προσφορών λόγω οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, δεν υποβολή προσφορών
     .      ,αποκλείεται από τη Σερβίας 6, διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Αν υποβολή προσφορών τα μέτρα κριθούν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνεπαρκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

        .  γν υποβολή προσφορώνωστοποιείται στον υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικό φορέα το σκεπτικό τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Οικον υποβολή προσφορώνομικός 6,
   ,     ,   ,φορέας 6, που έχει αποκλειστεί σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, κείμεν υποβολή προσφορώνες 6, διατάξεις 6, με τελεσίδικη Σερβίας 6, απόφαση Σερβίας 6,

  ,          σε εθν υποβολή προσφορώνικό επίπεδο από τη Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε διαδικασίες 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6,
            παραχώρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, δεν υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα κάν υποβολή προσφορώνει χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώνωτέρω δυν υποβολή προσφορώνατότη Σερβίας 6,τας 6, κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίοδο του

      αποκλεισμού που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορών λόγω απόφαση Σερβίας 6,
2.2.3.8.             Η απόφαση Σερβίας 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών διαπίστωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, επάρκειας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών επαν υποβολή προσφορώνορθωτικών υποβολή προσφορών μέτρων υποβολή προσφορών

          . 8  9κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, παράγραφο εκδίδεται σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στις 6, παρ και
  73  . 4411/2016.του άρθρου του Ν

2.2.3.9.  ,          Οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, σε βάρος 6, του οποίου έχει επιβλη Σερβίας 6,θεί η Σερβίας 6, κύρωση Σερβίας 6, του οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όν υποβολή προσφορώντιου
            αποκλεισμού σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, κείμεν υποβολή προσφορώνες 6, διατάξεις 6, και για το χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα που αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

,        ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει αποκλείεται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

 Κριτήρια Επιλογής Αρχής 

2.2.4     Καταλληλόλητα άσκησης Αρχής επαγγελματικής Αρχής δραστηριότητας Αρχής 

         Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, που συμμετέχουν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6, διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,
        σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, απαιτείται ν υποβολή προσφορώνα ασκούν υποβολή προσφορών επαγγελματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δραστη Σερβίας 6,ριότη Σερβίας 6,τα συν υποβολή προσφορώναφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με το

    . αν υποβολή προσφορώντικείμεν υποβολή προσφορώνο των υποβολή προσφορών προς 6, παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών

          Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, που είν υποβολή προσφορώναι εγκατεστη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνοι σε κράτος 6, μέλος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Ευρωπαϊκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
           Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, απαιτείται ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι εγγεγραμμέν υποβολή προσφορώνοι σε έν υποβολή προσφορώνα από τα επαγγελματικά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εμπορικά

          μη Σερβίας 6,τρώα που τη Σερβίας 6,ρούν υποβολή προσφορώνται στο κράτος 6, εγκατάστασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τους 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα ικαν υποβολή προσφορώνοποιούν υποβολή προσφορών οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε
     XI      .  4412/2016.άλλη Σερβίας 6, απαίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται στο Παράρτη Σερβίας 6,μα του Προσαρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Α΄ του ν υποβολή προσφορών

            Εφόσον υποβολή προσφορών οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, απαιτείται ν υποβολή προσφορώνα διαθέτουν υποβολή προσφορών ειδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έγκριση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι μέλη Σερβίας 6,
           συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνου οργαν υποβολή προσφορώνισμού για ν υποβολή προσφορώνα μπορούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα παράσχουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσία στη Σερβίας 6, χώρα

 ,            καταγωγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τους 6, η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα τους 6, ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τεί ν υποβολή προσφορώνα αποδείξουν υποβολή προσφορών ότι διαθέτουν υποβολή προσφορών
                τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έγκριση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ότι είν υποβολή προσφορώναι μέλη Σερβίας 6, του εν υποβολή προσφορών λόγω οργαν υποβολή προσφορώνισμού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα τους 6, καλέσει ν υποβολή προσφορώνα προβούν υποβολή προσφορών

          σε έν υποβολή προσφορώνορκη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, εν υποβολή προσφορώνώπιον υποβολή προσφορών συμβολαιογράφου σχετικά με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνου
. επαγγέλματος 6,

        Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών εγκατεστη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών σε κράτος 6, μέλους 6, του
   ( . . )        ,  Ευρωπαϊκού Οικον υποβολή προσφορώνομικού Χώρου Ε Ο Χ ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε τρίτες 6, χώρες 6, που προσχωρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει στη Σερβίας 6, ΣΔΣ ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε

          τρίτες 6, χώρες 6, που δεν υποβολή προσφορών εμπίπτουν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, περίπτωση Σερβίας 6, και έχουν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνάψει
          διμερείς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πολυμερείς 6, συμφων υποβολή προσφορώνίες 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, σε θέματα διαδικασιών υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6,

 ,       δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών συμβάσεων υποβολή προσφορών απαιτείται ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι εγγεγραμμέν υποβολή προσφορώνοι σε αν υποβολή προσφορώντίστοιχα επαγγελματικά
  . ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εμπορικά μη Σερβίας 6,τρώα

          Οι εγκατεστη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνοι στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Ελλάδα οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι εγγεγραμμέν υποβολή προσφορώνοι
   ,  ,     ,   στο οικείο επαγγελματικό μη Σερβίας 6,τρώο εφόσον υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κείμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσία απαιτείται η Σερβίας 6,

      .εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπό αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6, υπη Σερβίας 6,ρεσία
       Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, καταλλη Σερβίας 6,λότη Σερβίας 6,τα άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,

           .  επαγγελματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, δραστη Σερβίας 6,ριότη Σερβίας 6,τας 6, θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα καλύπτεται από όλα τα μέλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6,

2.2.5     Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

         Όσον υποβολή προσφορών αφορά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και χρη Σερβίας 6,ματοοικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επάρκεια για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα
  ,     ,    ,διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, απαιτείται επί ποιν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απόρριψη Σερβίας 6,ς 6,

 

Σελίδα 18 

22PROC010978309 2022-07-21



          ν υποβολή προσφορώνα διαθέτουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναγκαία οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και χρη Σερβίας 6,ματοδοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τα για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6,
 .           τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα έχουν υποβολή προσφορών γεν υποβολή προσφορώνικό ετή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσιο κύκλο εργασιών υποβολή προσφορών
  (3)          100% των υποβολή προσφορών τριών υποβολή προσφορών τελευταίων υποβολή προσφορών διαχειριστικών υποβολή προσφορών χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών ίσο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μεγαλύτερο από το του

   . . .     (3)   προϋπολογισμού χωρίς 6, το Φ Π Α καθώς 6, και οι τρεις 6, τελευταίες 6, διαχειριστικές 6, χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6,
   .        τους 6, ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι κερδοφόρες 6, Σε περίπτωση Σερβίας 6, που ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, δραστη Σερβίας 6,ριοποιείται για

     (3)   ,    χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα μικρότερο των υποβολή προσφορών τριών υποβολή προσφορών διαχειριστικών υποβολή προσφορών χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών τότε ο συν υποβολή προσφορώνολικός 6,
      ,    κύκλος 6, εργασιών υποβολή προσφορών για όσες 6, διαχειριστικές 6, χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, δραστη Σερβίας 6,ριοποιείται θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι

     100%  ίσος 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μεγαλύτερος 6, με το του προϋπολογισμού     και η Σερβίας 6, τελευταία τουλάχιστον υποβολή προσφορών χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,
  .ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι κερδοφόρα
   / ,    ,   Σε περίπτωση Σερβίας 6, έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, κοιν υποβολή προσφορώνοπραξίας 6, που υποβάλλουν υποβολή προσφορών προσφορά η Σερβίας 6, παραπάν υποβολή προσφορώνω

     (       /προϋπόθεση Σερβίας 6, μπορεί ν υποβολή προσφορώνα καλύπτεται σωρευτικά από όλα τα μέλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6,
).        κοιν υποβολή προσφορώνοπραξίας 6, Τ.Κ. 185 33α αν υποβολή προσφορώνωτέρω κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια χρη Σερβίας 6,ματοοικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τας 6, ελέγχον υποβολή προσφορώνται για

    .τους 6, συμμετέχον υποβολή προσφορώντες 6, σε αυτές 6, σωρευτικά
    ,       Σε περίπτωση Σερβίας 6, μη Σερβίας 6, τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ισολογισμών υποβολή προσφορών ο συμμετέχων υποβολή προσφορών θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει

        . αν υποβολή προσφορώντίγραφα των υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντίστοιχων υποβολή προσφορών Φορολογικών υποβολή προσφορών Δη Σερβίας 6,λώσεων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλο αν υποβολή προσφορώντίστοιχο δικαιολογη Σερβίας 6,τικό

2.2.6     Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

          Όσον υποβολή προσφορών αφορά στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τεχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και επαγγελματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τα για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα διαδικασία
 ,         σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, απαιτείται ν υποβολή προσφορώνα διαθέτουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατάλλη Σερβίας 6,λη Σερβίας 6,

          . οργάν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, ώστε ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώνταπεξέλθουν υποβολή προσφορών επιτυχώς 6, στις 6, απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, του υπό αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6, έργου Ο
         προσφέρων υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα έχει αποδεδειγμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, τουλάχιστον υποβολή προσφορών τετραετή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

(4)           εμπειρία σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με το αν υποβολή προσφορώντικείμεν υποβολή προσφορώνο των υποβολή προσφορών προς 6, παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών και αποδεδειγμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,
        .εμπειρία του προσωπικού που θα απασχολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει σε υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, επιστασίας 6,

2.2.7      Πρότυπα διασφάλισης Αρχής ποιότητας Αρχής και πρότυπα περιβαλλοντικής Αρχής 
 διαχείρισης Αρχής 

          Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, οφείλουν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα
    :συμμορφών υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται με τα κάτωθι πρότυπα

•ISO 9001:2015      &   &με πεδίο πιστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, Υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, Οργάν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, Λειτουργίας 6, Αθλη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών
  &   .Καλλιτεχν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών Εγκαταστάσεων υποβολή προσφορών Διάθεση Σερβίας 6, Αν υποβολή προσφορώνθρώπιν υποβολή προσφορώνου Δυν υποβολή προσφορώναμικού

2.2.8      –  Σ ΑΤΤΙΚΗΣτήριξη στην ικανότητα τρίτων Υ,περγολαβία

2.2.8.1.    Σ ΑΤΤΙΚΗΣτήριξη στην ικανότητα τρίτων

   ,        Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, μπορούν υποβολή προσφορών όσον υποβολή προσφορών αφορά τα κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια τη Σερβίας 6,ς 6, οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και
  (   2.2.5)       χρη Σερβίας 6,ματοοικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου και τα σχετικά με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τεχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και

  (   2.2.6)     επαγγελματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τα τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου ν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6,ρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στις 6, ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τες 6, άλλων υποβολή προσφορών
,         .   ,φορέων υποβολή προσφορών ασχέτως 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ν υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, φύση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών δεσμών υποβολή προσφορών τους 6, με αυτούς 6, Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

      ,     ,   αποδεικν υποβολή προσφορώνύουν υποβολή προσφορών ότι θα έχουν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6, διάθεσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, όλους 6, τους 6, αν υποβολή προσφορώναγκαίους 6, πόρους 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
         προσκόμιση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, δέσμευση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τα των υποβολή προσφορών οποίων υποβολή προσφορών

.  στη Σερβίας 6,ρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται

,           Ειδικά όσον υποβολή προσφορών αφορά στα κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια επαγγελματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τας 6, που σχετίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται με τους 6,
           τίτλους 6, σπουδών υποβολή προσφορών και τα επαγγελματικά προσόν υποβολή προσφορώντα που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, στ΄ του
  Μέρους 6, ΙΙ του       . 4412/2016    Παραρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, ΧΙΙ του Προσαρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Α΄ του ν υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

 ,   ,     επαγγελματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εμπειρία οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, μπορούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6,ρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στις 6, ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τες 6,
 , ,            άλλων υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών μόν υποβολή προσφορώνο εάν υποβολή προσφορών οι τελευταίοι θα εκτελέσουν υποβολή προσφορών τις 6, εργασίες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τις 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, για τις 6,
    . οποίες 6, απαιτούν υποβολή προσφορώνται οι συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνες 6, ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τες 6,

           Υπό τους 6, ίδιους 6, όρους 6, οι εν υποβολή προσφορώνώσεις 6, οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών μπορούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6,ρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στις 6,
       . ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τες 6, των υποβολή προσφορών συμμετεχόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλων υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών
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      ,       Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ελέγχει αν υποβολή προσφορών οι φορείς 6, στις 6, ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τες 6, των υποβολή προσφορών οποίων υποβολή προσφορών προτίθεται ν υποβολή προσφορώνα
   ,       στη Σερβίας 6,ριχθεί ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, πλη Σερβίας 6,ρούν υποβολή προσφορών κατά περίπτωση Σερβίας 6, τα σχετικά κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

       2.2.3..    και εάν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώντρέχουν υποβολή προσφορών λόγοι αποκλεισμού τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου Ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6,
         ,υποχρεούται ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώντικαταστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορών φορέα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τα του οποίου στη Σερβίας 6,ρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται

             εφόσον υποβολή προσφορών ο τελευταίος 6, δεν υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροί το σχετικό κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών για τον υποβολή προσφορών οποίο συν υποβολή προσφορώντρέχουν υποβολή προσφορών
 ,    (30)     λόγοι αποκλεισμού εν υποβολή προσφορώντός 6, προθεσμίας 6, τριάν υποβολή προσφορώντα η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

       ,    πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, η Σερβίας 6, οποία απευθύν υποβολή προσφορώνεται
      « »   .  στον υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικό φορέα μέσω τη Σερβίας 6,ς 6, λειτουργικότη Σερβίας 6,τας 6, Επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνία του ΕΣΗΔΗΣ Ο

         φορέας 6, που αν υποβολή προσφορώντικαθιστά φορέα του προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνου εδαφίου δεν υποβολή προσφορών επιτρέπεται ν υποβολή προσφορώνα
  .αν υποβολή προσφορώντικατασταθεί εκ ν υποβολή προσφορώνέου

2.2.8.2. Υ,περγολαβία
           Ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, αν υποβολή προσφορώναφέρει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά του το τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, που

       ,    προτίθεται ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναθέσει υπό μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπεργολαβίας 6, σε τρίτους 6, καθώς 6, και τους 6,
  .    υπεργολάβους 6, που προτείν υποβολή προσφορώνει Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που o    προσφέρων υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναφέρει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά

     ( )       του ότι προτίθεται ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναθέσει τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμα τα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, υπό μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπεργολαβίας 6, σε
         (30%)    τρίτους 6, σε ποσοστό που υπερβαίν υποβολή προσφορώνει το τριάν υποβολή προσφορώντα τοις 6, εκατό τη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αξίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

,            σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ελέγχει ότι δεν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώντρέχουν υποβολή προσφορών οι λόγοι αποκλεισμού τη Σερβίας 6,ς 6,
 2.2.3  .      παραγράφου τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, Ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, υποχρεούται ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώντικαταστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει

 ,           έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορών υπεργολάβο εφόσον υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώντρέχουν υποβολή προσφορών στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού τη Σερβίας 6,ς 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω
 2.2.3.  παραγράφου

2.2.9    Κανόνες Αρχής απόδειξης Αρχής ποιοτικής Αρχής επιλογής Αρχής 

          Τ.Κ. 185 33ο δικαίωμα συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, των υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών και οι όροι και προϋποθέσεις 6,
 ,      2.2.1  2.2.8,    συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τους 6, όπως 6, ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στις 6, παραγράφους 6, έως 6, κρίν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

     υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, δια του ΕΕΕΣ      2.2.9.1, κατά τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο κατά
      2.2.9.2      τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου και κατά τη Σερβίας 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

    ,   .    .  3    105   .σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, δια τη Σερβίας 6,ς 6, υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, περ δ΄ τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών
4412/2016. 

          ,Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, στη Σερβίας 6,ρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται στις 6, ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τες 6, άλλων υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών
    2.2.8  ,       σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, οι φορείς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τα των υποβολή προσφορών οποίων υποβολή προσφορών

    ,      2.2.9.1στη Σερβίας 6,ρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται υποχρεούν υποβολή προσφορώνται ν υποβολή προσφορώνα αποδεικν υποβολή προσφορώνύουν υποβολή προσφορών κατά τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στις 6, παραγράφους 6,
 2.2.9.2,         2.2.3  και ότι δεν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώντρέχουν υποβολή προσφορών οι λόγοι αποκλεισμού τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,
         (  2.2.5  και ότι πλη Σερβίας 6,ρούν υποβολή προσφορών τα σχετικά κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κατά περίπτωση Σερβίας 6, παράγραφοι και

2.2.6).
   o        Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, αν υποβολή προσφορώναφέρει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά του ότι προτίθεται

  ( )          ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναθέσει τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμα τα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, υπό μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπεργολαβίας 6, σε τρίτους 6, σε ποσοστό που
     (30%)      ,  υπερβαίν υποβολή προσφορώνει το τριάν υποβολή προσφορώντα τοις 6, εκατό τη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αξίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, οι

   ,      2.2.9.1υπεργολάβοι υποχρεούν υποβολή προσφορώνται ν υποβολή προσφορώνα αποδεικν υποβολή προσφορώνύουν υποβολή προσφορών κατά τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στις 6, παραγράφους 6,
 2.2.9.2,         2.2.3  .και ότι δεν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώντρέχουν υποβολή προσφορών οι λόγοι αποκλεισμού τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,

          Αν υποβολή προσφορών επέλθουν υποβολή προσφορών μεταβολές 6, στις 6, προϋποθέσεις 6, τις 6, οποίες 6, οι προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6, δη Σερβίας 6,λώσουν υποβολή προσφορών ότι
,     ,         πλη Σερβίας 6,ρούν υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με το παρόν υποβολή προσφορών άρθρο οι οποίες 6, επέλθουν υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών για τις 6, οποίες 6, λάβουν υποβολή προσφορών γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6,

             μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών συμπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, του ΕΕΕΣ και μέχρι τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μέρα τη Σερβίας 6,ς 6, έγγραφη Σερβίας 6,ς 6, πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
         σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6, του συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικού οι προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6, οφείλουν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερώσουν υποβολή προσφορών αμελλη Σερβίας 6,τί τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

 .αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
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2.2.9.1       Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

      Προς 6, προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απόδειξη Σερβίας 6, ότι οι προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6,
 : )       οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, α δεν υποβολή προσφορών βρίσκον υποβολή προσφορώνται σε μία από τις 6,

   2.2.3 καταστάσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου και
)         2.2.4 2.2.5,  2.2.6  2.2.7 β πλη Σερβίας 6,ρούν υποβολή προσφορών τα σχετικά κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου και τη Σερβίας 6,ς 6,

, παρούση Σερβίας 6,ς 6,
 προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών       κατά την υποβολή της Αρχής προσφοράς Αρχής τους Αρχής    ως 6, δικαιολογη Σερβίας 6,τικό  

,συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,   ΨΗΦΙΑΚΑ Υ,ΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ      79 . 4,το προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνο από το άρθρο παρ
 .  4412/2016  «    »  ( )  ( /3698/16-11-2016),του ν υποβολή προσφορών Ευρωπαϊκό Εν υποβολή προσφορώνιαίο Έγγραφο Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ΕΕΕΣ Β

       ,    σύμφων υποβολή προσφορώνα με το επισυν υποβολή προσφορώναπτόμεν υποβολή προσφορώνο στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα Παράρτη Σερβίας 6,μα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί
  ,     . 1599/1986.εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερωμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, με τις 6, συν υποβολή προσφορώνέπειες 6, του ν υποβολή προσφορών

           Τ.Κ. 185 33ο ΕΕΕΣ καταρτίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται από τις 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσες 6, αρχές 6, βάσει του τυποποιη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνου εν υποβολή προσφορώντύπου του
    158/2016      Παραρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Α τη Σερβίας 6,ς 6, Απόφαση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπλη Σερβίας 6,ρών υποβολή προσφορώνεται από τους 6,

        προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, οδη Σερβίας 6,γίες 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Κατευθυν υποβολή προσφορώντή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριας 6,
 15/2016  ( :  0 - ).       Οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΑΔΑ ΩΧ ΓΟΞΤ.Κ. 185 33Β ΑΚΗ Τ.Κ. 185 33ο Τ.Κ. 185 33ΕΥΔ σε επεξεργάσιμη Σερβίας 6, μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι

     (αν υποβολή προσφορώναρτη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνο στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ιστοσελίδα τη Σερβίας 6,ς 6, ΕΑΑΔΗΣΥ www  .  eaadhsy  .  gr     )  και (  www  .  hsppa  .  gr  ).

       (10)  Τ.Κ. 185 33ο ΕΕΕΣ μπορεί ν υποβολή προσφορώνα υπογράφεται έως 6, δέκα η Σερβίας 6,μέρες 6,  πριν υποβολή προσφορών   τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταλη Σερβίας 6,κτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία
  .  υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών    ,      Σε όλες 6, τις 6, περιπτώσεις 6, όπου περισσότερα από έν υποβολή προσφορώνα φυσικά
    ,      πρόσωπα είν υποβολή προσφορώναι μέλη Σερβίας 6, του διοικη Σερβίας 6,τικού διευθυν υποβολή προσφορώντικού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εποπτικού οργάν υποβολή προσφορώνου εν υποβολή προσφορώνός 6,

     ,      ,οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών εξουσία εκπροσώπη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνψη Σερβίας 6,ς 6, αποφάσεων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ελέγχου σε αυτό
      ( ),    ,υποβάλλεται έν υποβολή προσφορώνα Ευρωπαϊκό Εν υποβολή προσφορώνιαίο Έγγραφο Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ΕΕΕΣ το οποίο υπογράφεται

     το οποίο είν υποβολή προσφορώναι δυν υποβολή προσφορώνατό ν υποβολή προσφορώνα φέρει        μόν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του κατά περίπτωση Σερβίας 6, εκπροσώπου του
          οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα ως 6, προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απόδειξη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών λόγων υποβολή προσφορών αποκλεισμού του άρθρου

2.2.3.1             τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, για το σύν υποβολή προσφορώνολο των υποβολή προσφορών φυσικών υποβολή προσφορών προσώπων υποβολή προσφορών που είν υποβολή προσφορώναι μέλη Σερβίας 6, του
,          ,διοικη Σερβίας 6,τικού διευθυν υποβολή προσφορώντικού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εποπτικού οργάν υποβολή προσφορώνου του ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών εξουσία εκπροσώπη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,

     . λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνψη Σερβίας 6,ς 6, αποφάσεων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ελέγχου σε αυτόν υποβολή προσφορών
         ,  Ως 6, εκπρόσωπος 6, του οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα ν υποβολή προσφορώνοείται ο ν υποβολή προσφορώνόμιμος 6, εκπρόσωπος 6, αυτού όπως 6,

            προκύπτει από το ισχύον υποβολή προσφορών καταστατικό ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το πρακτικό εκπροσώπη Σερβίας 6,σή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του κατά το χρόν υποβολή προσφορώνο
         υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το αρμοδίως 6, εξουσιοδοτη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνο φυσικό πρόσωπο ν υποβολή προσφορώνα

         εκπροσωπεί τον υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικό φορέα για διαδικασίες 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, συμβάσεων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών για
   .συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

       ,   Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφοράς 6, από έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών το Ευρωπαϊκό
   ( ),        .Εν υποβολή προσφορώνιαίο Έγγραφο Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6,

            Στο ΕΕΕΣ απαραιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντως 6, πρέπει ν υποβολή προσφορώνα προσδιορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται η Σερβίας 6, έκταση Σερβίας 6, και το είδος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
 (      )    ,του συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, καταν υποβολή προσφορώνομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, μεταξύ τους 6, κάθε μέλους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6,

   /  . (  96 . 7  . 4412/2016).καθώς 6, και ο εκπρόσωπος 6, συν υποβολή προσφορώντον υποβολή προσφορώνιστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Άρθρο παρ του ν υποβολή προσφορών
      ,   ,    ,  Ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, φέρει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ειδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υποχρέωση Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνα δη Σερβίας 6,λώσει μέσω του ΕΕΕΣ τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

           73  . 4412/2016κατάστασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του σε σχέση Σερβίας 6, με τους 6, λόγους 6, που προβλέπον υποβολή προσφορώνται στο άρθρο του ν υποβολή προσφορών
  2.2.3         και παραγράφου τη Σερβίας 6,ς 6, παρούση Σερβίας 6,ς 6, και ταυτόχρον υποβολή προσφορώνα ν υποβολή προσφορώνα επικαλεσθεί και τυχόν υποβολή προσφορών λη Σερβίας 6,φθέν υποβολή προσφορώντα

     .μέτρα προς 6, αποκατάσταση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αξιοπιστίας 6, του
  ,          Ιδίως 6, επιση Σερβίας 6,μαίν υποβολή προσφορώνεται ότι κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απάν υποβολή προσφορώντη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του
           ΕΕΕΣ για τυχόν υποβολή προσφορών σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6, συμφων υποβολή προσφορώνιών υποβολή προσφορών με άλλους 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, με στόχο τη Σερβίας 6,

  ,    ,      στρέβλωση Σερβίας 6, του αν υποβολή προσφορώνταγων υποβολή προσφορώνισμού η Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνδρομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περιστάσεων υποβολή προσφορών όπως 6, η Σερβίας 6, πάροδος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, τριετούς 6,
      (  10    73)   περιόδου τη Σερβίας 6,ς 6, ισχύος 6, του λόγου αποκλεισμού παραγράφου του άρθρου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,
     3    44  . 3959/2011,  εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, διάταξη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου β του άρθρου του ν υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με

 .     2.2.3.4   ,      τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περ γ τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου τη Σερβίας 6,ς 6, παρούση Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναλύεται στο σχετικό πεδίο που
   .προβάλλει κατόπιν υποβολή προσφορών θετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, απάν υποβολή προσφορώντη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,
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           Όσον υποβολή προσφορών αφορά στις 6, υποχρεώσεις 6, του όσον υποβολή προσφορών αφορά στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών φόρων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εισφορών υποβολή προσφορών
  ( .  ’   ’   .  2   73  .  4412/2016) κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6, περ α και β τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών αυτές 6,

           θεωρείται ότι δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών αθετη Σερβίας 6,θεί εφόσον υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών καταστεί λη Σερβίας 6,ξιπρόθεσμες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εφόσον υποβολή προσφορών
      .    ,  έχουν υποβολή προσφορών υπαχθεί σε δεσμευτικό διακαν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνισμό που τη Σερβίας 6,ρείται Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ο

          οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, δεν υποβολή προσφορών υποχρεούται ν υποβολή προσφορώνα απαν υποβολή προσφορώντή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του
           ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν υποβολή προσφορών ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, έχει αν υποβολή προσφορώνεκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωτες 6, υποχρεώσεις 6,

         ,  ,όσον υποβολή προσφορών αφορά στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών φόρων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εισφορών υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κατά περίπτωση Σερβίας 6,
      .εάν υποβολή προσφορών έχει αθετή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει τις 6, παραπάν υποβολή προσφορώνω υποχρεώσεις 6, του

2.2.9.2  Αποδεικτικά μέσα

Α.          ’   2.2.3   Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόδειξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, μη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνδρομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, λόγων υποβολή προσφορών αποκλεισμού κατ άρθρο και τη Σερβίας 6,ς 6,
        2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών κριτη Σερβίας 6,ρίων υποβολή προσφορών ποιοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κατά τις 6, παραγράφους 6, και

2.2.7,        .  οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών τα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά του παρόν υποβολή προσφορώντος 6, Η προσκόμιση Σερβίας 6,
          3.2  των υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορών λόγω δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών γίν υποβολή προσφορώνεται κατά τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο από τον υποβολή προσφορών

 .προσωριν υποβολή προσφορώνό αν υποβολή προσφορώνάδοχο         ,  Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τεί από προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6, σε
       ,     οποιοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε χρον υποβολή προσφορώνικό ση Σερβίας 6,μείο κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6, ν υποβολή προσφορώνα υποβάλλουν υποβολή προσφορών όλα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

 ,         .ορισμέν υποβολή προσφορώνα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά όταν υποβολή προσφορών αυτό απαιτείται για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ορθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διεξαγωγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6,
         Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, δεν υποβολή προσφορών υποχρεούν υποβολή προσφορώνται ν υποβολή προσφορώνα υποβάλλουν υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλα

 ,             αποδεικτικά στοιχεία αν υποβολή προσφορών και στο μέτρο που η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έχει τη Σερβίας 6, δυν υποβολή προσφορώνατότη Σερβίας 6,τα ν υποβολή προσφορώνα
          λαμβάν υποβολή προσφορώνει τα πιστοποιη Σερβίας 6,τικά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τις 6, συν υποβολή προσφορώναφείς 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, απευθείας 6, μέσω πρόσβαση Σερβίας 6,ς 6, σε

      -  εθν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών βάση Σερβίας 6, δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών σε οποιοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε κράτος 6, μέλος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ,    Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6, οποία διατίθεται
,     ,    ,  δωρεάν υποβολή προσφορών όπως 6, εθν υποβολή προσφορώνικό μη Σερβίας 6,τρώο συμβάσεων υποβολή προσφορών εικον υποβολή προσφορώνικό φάκελο επιχείρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικό

     . σύστη Σερβίας 6,μα αποθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκευση Σερβίας 6,ς 6, εγγράφων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σύστη Σερβίας 6,μα προεπιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
           Η δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πρόσβαση Σερβίας 6, σε εθν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών βάση Σερβίας 6, δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό

  Εν υποβολή προσφορώνιαίο Έγγραφο Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ( ),        ΕΕΕΣ στο οποίο περιέχον υποβολή προσφορώνται επίση Σερβίας 6,ς 6, οι πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, που
    ,       απαιτούν υποβολή προσφορώνται για τον υποβολή προσφορών συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνο σκοπό όπως 6, η Σερβίας 6, η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, βάση Σερβίας 6,ς 6,

,     ,   ,    δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών τυχόν υποβολή προσφορών δεδομέν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναγν υποβολή προσφορώνώριση Σερβίας 6,ς 6, και κατά περίπτωση Σερβίας 6, η Σερβίας 6, απαραίτη Σερβίας 6,τη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6,
.συν υποβολή προσφορώναίν υποβολή προσφορώνεση Σερβίας 6,ς 6,

       ,   Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, δεν υποβολή προσφορών υποχρεούν υποβολή προσφορώνται ν υποβολή προσφορώνα υποβάλουν υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικά όταν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,
            αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών που έχει αν υποβολή προσφορώναθέσει τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, διαθέτει ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνδη Σερβίας 6, τα ως 6, άν υποβολή προσφορώνω δικαιολογη Σερβίας 6,τικά

     (  79 . 6 . 4412/2016).και αυτά εξακολουθούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα ισχύουν υποβολή προσφορών άρθρο παρ ν υποβολή προσφορών
           Η δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πρόσβαση Σερβίας 6, σε εθν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών βάση Σερβίας 6, δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό

  Εν υποβολή προσφορώνιαίο Έγγραφο Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ( )   79 . 4 . 4412/2016. ΕΕΕΣ του άρθρου παρ ν υποβολή προσφορών
          Τ.Κ. 185 33α δικαιολογη Σερβίας 6,τικά του παρόν υποβολή προσφορώντος 6, υποβάλλον υποβολή προσφορώνται και γίν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται αποδεκτά σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

 2.4.2.5  3.2  .παράγραφο και τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,
         Τ.Κ. 185 33α αποδεικτικά έγγραφα συν υποβολή προσφορώντάσσον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γλώσσα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνοδεύον υποβολή προσφορώνται από

          2.1.4.επίση Σερβίας 6,μη Σερβίας 6, μετάφρασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γλώσσα σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο
          Ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, υποχρεούται ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώντικαταστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορών φορέα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τα του

 ,            οποίου στη Σερβίας 6,ρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται εφόσον υποβολή προσφορών ο τελευταίος 6, δεν υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροί το σχετικό κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών για
       2.2.3.1, 2.2.3.2  2.2.3.3.τον υποβολή προσφορών οποίο συν υποβολή προσφορώντρέχουν υποβολή προσφορών λόγοι αποκλεισμού των υποβολή προσφορών παραγράφων υποβολή προσφορών και

.Β  1.           Για την απόδειξη της Αρχής μη συνδρομής Αρχής των λόγων αποκλεισμού της Αρχής 
 2.2.3παραγράφου      οι προσφέροντες Αρχής οικονομικοί φορείς Αρχής προσκομίζουν

     αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:
        -      Αν υποβολή προσφορών το αρμόδιο για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνωτέρω κράτος 6, μέλος 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών χώρα δεν υποβολή προσφορών εκδίδει τέτοιου

            είδους 6, έγγραφα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πιστοποιη Σερβίας 6,τικά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών όπου το έγγραφα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τα πιστοποιη Σερβίας 6,τικά αυτά δεν υποβολή προσφορών
        2.2.3.1  2.2.3.2 .καλύπτουν υποβολή προσφορών όλες 6, τις 6, περιπτώσεις 6, που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται στις 6, παραγράφους 6, και περ

’  ’,     .    2.2.3.4,     α και β καθώς 6, και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περ β΄ τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου τα έγγραφα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τα πιστοποιη Σερβίας 6,τικά
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      ,   -     μπορεί ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώντικαθίσταν υποβολή προσφορώνται από έν υποβολή προσφορώνορκη Σερβίας 6, βεβαίωση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στα κράτη Σερβίας 6, μέλη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στις 6, χώρες 6, όπου
   ,       δεν υποβολή προσφορών προβλέπεται έν υποβολή προσφορώνορκη Σερβίας 6, βεβαίωση Σερβίας 6, από υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, του εν υποβολή προσφορώνδιαφερομέν υποβολή προσφορώνου εν υποβολή προσφορώνώπιον υποβολή προσφορών

    ,    αρμόδιας 6, δικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διοικη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, συμβολαιογράφου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αρμόδιου επαγγελματικού
     -         ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εμπορικού οργαν υποβολή προσφορώνισμού του κράτους 6, μέλους 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, χώρας 6, καταγωγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, χώρας 6, όπου

    .     , είν υποβολή προσφορώναι εγκατεστη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνος 6, ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, Οι αρμόδιες 6, δη Σερβίας 6,μόσιες 6, αρχές 6, παρέχουν υποβολή προσφορών όπου
 ,          κρίν υποβολή προσφορώνεται αν υποβολή προσφορώναγκαίο επίση Σερβίας 6,μη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία αν υποβολή προσφορώναφέρεται ότι δεν υποβολή προσφορών εκδίδον υποβολή προσφορώνται τα
            έγγραφα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τα πιστοποιη Σερβίας 6,τικά τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, παραγράφου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ότι τα έγγραφα αυτά δεν υποβολή προσφορών

        2.2.3.1  2.2.3.2 .καλύπτουν υποβολή προσφορών όλες 6, τις 6, περιπτώσεις 6, που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται στις 6, παραγράφους 6, και περ
’   ’,     .     2.2.3.4.    α και β καθώς 6, και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περ β΄ τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου Οι επίση Σερβίας 6,μες 6, δη Σερβίας 6,λώσεις 6,

       (e-Certis)καθίσταν υποβολή προσφορώνται διαθέσιμες 6, μέσω του επιγραμμικού αποθετη Σερβίας 6,ρίου πιστοποιη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών
  81  . 4412/2016.του άρθρου του ν υποβολή προσφορών

    :Ειδικότερα οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών
)α    για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών  2.2.3.1παράγραφο     ,απόσπασμα του σχετικού μη Σερβίας 6,τρώου    όπως 6, του ποιν υποβολή προσφορώνικού

 ,   ,         μη Σερβίας 6,τρώου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ελλείψει αυτού ισοδύν υποβολή προσφορώναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
   -          διοικη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του κράτους 6, μέλους 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, χώρας 6, καταγωγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, χώρας 6, όπου είν υποβολή προσφορώναι

   ,        εγκατεστη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνος 6, ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, από το οποίο προκύπτει ότι πλη Σερβίας 6,ρούν υποβολή προσφορώνται αυτές 6, οι
,       (3)      .προϋποθέσεις 6, που ν υποβολή προσφορώνα έχει εκδοθεί έως 6, τρεις 6, μή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνες 6, πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του

           Η υποχρέωση Σερβίας 6, προσκόμιση Σερβίας 6,ς 6, του ως 6, άν υποβολή προσφορώνω αποσπάσματος 6, αφορά και στα μέλη Σερβίας 6, του
,            διοικη Σερβίας 6,τικού διευθυν υποβολή προσφορώντικού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εποπτικού οργάν υποβολή προσφορώνου του εν υποβολή προσφορών λόγω οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στα

    ,        πρόσωπα που έχουν υποβολή προσφορών εξουσία εκπροσώπη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνψη Σερβίας 6,ς 6, αποφάσεων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ελέγχου σε αυτό κατά
       2.2.3.1,τα ειδικότερα αν υποβολή προσφορώναφερόμεν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ως 6, άν υποβολή προσφορώνω παράγραφο

)β     2.2.3.2για την παράγραφο         πιστοποιη Σερβίας 6,τικό που εκδίδεται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αρμόδια αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του
  -    ,           ,οικείου κράτους 6, μέλους 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών χώρας 6, που ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι εν υποβολή προσφορών ισχύ κατά το χρόν υποβολή προσφορώνο υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του

,         ,    άλλως 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που δεν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναφέρεται σε αυτό χρόν υποβολή προσφορώνος 6, ισχύος 6, που ν υποβολή προσφορώνα έχει εκδοθεί
  (3)         έως 6, τρεις 6, μή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνες 6, πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του

         :Ιδίως 6, οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, που είν υποβολή προσφορώναι εγκατεστη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνοι στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Ελλάδα προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών
i)         Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόδειξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών φορολογικών υποβολή προσφορών υποχρεώσεων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,

 2.2.3.2  ’      . . . ..παραγράφου περίπτωση Σερβίας 6, α αποδεικτικό εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερότη Σερβίας 6,τας 6, εκδιδόμεν υποβολή προσφορώνο από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Α Α Δ Ε
   (    2.2.3.2)       Από το πιστοποιη Σερβίας 6,τικό για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο θα προκύπτει ότι είν υποβολή προσφορώναι εν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμεροι ως 6, προς 6,

     .     τις 6, φορολογικές 6, και ασφαλιστικές 6, υποχρεώσεις 6, τους 6, Θα συν υποβολή προσφορώνοδεύεται από υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,
        δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, του προσωριν υποβολή προσφορώνού αν υποβολή προσφορώναδόχου αν υποβολή προσφορώναφορικά με τους 6, οργαν υποβολή προσφορώνισμούς 6, κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

 (           ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που ο προσωριν υποβολή προσφορώνός 6, αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, έχει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εγκατάστασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
      )   Ελλάδα αφορά Οργαν υποβολή προσφορώνισμούς 6, κύριας 6, και επικουρική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6, στους 6, οποίους 6, οφείλει

  . ν υποβολή προσφορώνα καταβάλει εισφορές 6,
 Επισημαίνεται ότι       το πιστοποιη Σερβίας 6,τικό ασφαλιστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερότη Σερβίας 6,τας 6, αφορά όλους 6, τους 6,

        ,απασχολούμεν υποβολή προσφορώνους 6, με οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε σχέση Σερβίας 6, Υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιχείρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του συμμετέχον υποβολή προσφορώντος 6,
  .       συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών εργοδοτών υποβολή προσφορών Σε κάθε περίπτωση Σερβίας 6, ο οργαν υποβολή προσφορώνισμός 6, κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

         ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6, στον υποβολή προσφορών οποίο είν υποβολή προσφορώναι ασφαλισμέν υποβολή προσφορώνος 6, κάθε απασχολούμεν υποβολή προσφορώνος 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιχείρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του
        συμμετέχον υποβολή προσφορώντος 6, συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών και των υποβολή προσφορών εργοδοτών υποβολή προσφορών και των υποβολή προσφορών διοικούν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

. . .   . .           Ε Π Ε και Α Ε θα προκύπτει κατά καν υποβολή προσφορώνόν υποβολή προσφορώνα από το καταστατικό και από πίν υποβολή προσφορώνακα
       « »    προσωπικού κατά ειδικότη Σερβίας 6,τα από το πλη Σερβίας 6,ροφοριακό σύστη Σερβίας 6,μα Εργάν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, στον υποβολή προσφορών οποίο θα

       ,   εμφαίν υποβολή προσφορώνεται ο αριθμός 6, πρωτοκόλλου και η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αυτών υποβολή προσφορών ο ασφαλιστικός 6,
          οργαν υποβολή προσφορώνισμός 6, που είν υποβολή προσφορώναι ασφαλισμέν υποβολή προσφορώνος 6, ο κάθε απασχολούμεν υποβολή προσφορώνος 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιχείρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τυχόν υποβολή προσφορών

   ,          .ισοδύν υποβολή προσφορώναμα έγγραφα κάθε επιχείρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώνάλογα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών χώρα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία έχει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έδρα τη Σερβίας 6,ς 6,
            Σε περίπτωση Σερβίας 6, που η Σερβίας 6, κατάσταση Σερβίας 6, προσωπικού σε κάποια χώρα δεν υποβολή προσφορών θεωρείται από αρμόδια

,             αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τότε ο συμμετέχων υποβολή προσφορών πρέπει ν υποβολή προσφορώνα υποβάλλει μαζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ί με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατάσταση Σερβίας 6, προσωπικού και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
          έν υποβολή προσφορώνορκη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, εν υποβολή προσφορώνώπιον υποβολή προσφορών δικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διοικη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συμβολαιογράφου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών όποιας 6,

           ,     άλλη Σερβίας 6,ς 6, αρμόδιας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, χώρας 6, που έχει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έδρα τη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6, επιχείρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία θα
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     .     βεβαιών υποβολή προσφορώνεται το περιεχόμεν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ς 6, κατάσταση Σερβίας 6,ς 6, προσωπικού Σε χώρες 6, που δεν υποβολή προσφορών προβλέπεται
       .     έν υποβολή προσφορώνορκη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, μπορεί ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώντικατασταθεί με υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, Τ.Κ. 185 33α έγγραφα αυτά θα

       .υποβάλλον υποβολή προσφορώνται μαζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ί με τα πιστοποιη Σερβίας 6,τικά τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
ii)          Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόδειξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών υποχρεώσεων υποβολή προσφορών προς 6, τους 6, οργαν υποβολή προσφορώνισμούς 6,

    2.2.3.2   ’   κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου περίπτωση Σερβίας 6, α πιστοποιη Σερβίας 6,τικό εκδιδόμεν υποβολή προσφορώνο
  e- .από τον υποβολή προσφορών ΕΦΚΑ

iii)    2.2.3.2   ’,      ,Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο περίπτωση Σερβίας 6, α πλέον υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών ως 6, άν υποβολή προσφορώνω πιστοποιη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών
            υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, ότι δεν υποβολή προσφορών έχει εκδοθεί δικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διοικη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6, με τελεσίδικη Σερβίας 6, και

           δεσμευτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ισχύ για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αθέτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών υποχρεώσεών υποβολή προσφορών τους 6, όσον υποβολή προσφορών αφορά στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
    .φόρων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εισφορών υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6,

)     2.2.3.4   γ για την παράγραφο περίπτωση β΄     πιστοποιη Σερβίας 6,τικό που εκδίδεται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
     -    ,        (3)αρμόδια αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του οικείου κράτους 6, μέλους 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών χώρας 6, που ν υποβολή προσφορώνα έχει εκδοθεί έως 6, τρεις 6,

     . μή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνες 6, πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του
         :Ιδίως 6, οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, που είν υποβολή προσφορώναι εγκατεστη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνοι στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Ελλάδα προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών

i)        ,  Εν υποβολή προσφορώνιαίο Πιστοποιη Σερβίας 6,τικό Δικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Φερεγγυότη Σερβίας 6,τας 6, από το αρμόδιο Πρωτοδικείο από το
      ,     οποίο προκύπτει ότι δεν υποβολή προσφορών τελούν υποβολή προσφορών υπό πτώχευση Σερβίας 6, πτωχευτικό συμβιβασμό ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπό

           αν υποβολή προσφορώναγκαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διαχείριση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εκκαθάριση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ότι δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών υπαχθεί σε διαδικασία
.          . . . .  εξυγίαν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,ς 6, Για τις 6, ΙΚΕ προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται επιπλέον υποβολή προσφορών και πιστοποιη Σερβίας 6,τικό του Γ Ε Μ Η περί μη Σερβίας 6,

         ,   έκδοση Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, λύση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κατάθεση Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, λύση Σερβίας 6,ς 6, του ν υποβολή προσφορώνομικού προσώπου εν υποβολή προσφορώνώ για τις 6,
    .ΕΠΕ προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται επιπλέον υποβολή προσφορών πιστοποιη Σερβίας 6,τικό μεταβολών υποβολή προσφορών

ii)   . . . .           Πιστοποιη Σερβίας 6,τικό του Γ Ε Μ Η από το οποίο προκύπτει ότι το ν υποβολή προσφορώνομικό πρόσωπο δεν υποβολή προσφορών έχει
        . λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση Σερβίας 6, με απόφαση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών εταίρων υποβολή προσφορών

iii)    “  /  ”    Εκτύπωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, καρτέλας 6, Στοιχεία Μη Σερβίας 6,τρώου Επιχείρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
     ,     πλατφόρμα τη Σερβίας 6,ς 6, Αν υποβολή προσφορώνεξάρτη Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,ς 6, Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών Εσόδων υποβολή προσφορών όπως 6, αυτά εμφαν υποβολή προσφορώνίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στο

taxisnet,           από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία ν υποβολή προσφορώνα προκύπτει η Σερβίας 6, μη Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, επιχειρη Σερβίας 6,ματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, δραστη Σερβίας 6,ριότη Σερβίας 6,τάς 6,
.τους 6,

      ,    Προκειμέν υποβολή προσφορώνου για τα σωματεία και τους 6, συν υποβολή προσφορώνεταιρισμούς 6, το Εν υποβολή προσφορώνιαίο Πιστοποιη Σερβίας 6,τικό
         , Δικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Φερεγγυότη Σερβίας 6,τας 6, εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και

         31.12.2019   για τους 6, συν υποβολή προσφορώνεταιρισμούς 6, για το χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα έως 6, τις 6, από το Ειρη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνοδικείο
       . . . .και μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παραπάν υποβολή προσφορώνω η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία από το Γ Ε Μ Η

)δ        2.2.3.4,    Για τις 6, λοιπές 6, περιπτώσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, του
          προσφέρον υποβολή προσφορώντος 6, οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα ότι δεν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώντρέχουν υποβολή προσφορών στο πρόσωπό του οι οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνοι

   στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο λόγοι αποκλεισμού
)ε     2.2.3.9.       για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, του προσφέρον υποβολή προσφορώντος 6, οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα περί

         ,   μη Σερβίας 6, επιβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σε βάρος 6, του τη Σερβίας 6,ς 6, κύρωση Σερβίας 6,ς 6, του οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όν υποβολή προσφορώντιου αποκλεισμού σύμφων υποβολή προσφορώνα τις 6,
   διατάξεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, κείμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6,.

B.2.        2.2.4.  (Για την απόδειξη της Αρχής απαίτησης Αρχής της Αρχής παραγράφου απόδειξη
     )καταλληλόλητας Αρχής για την άσκηση επαγγελματικής Αρχής δραστηριότητας Αρχής 

 /     (  )προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών πιστοποιη Σερβίας 6,τικό βεβαίωση Σερβίας 6, του οικείου επαγγελματικού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εμπορικού
   .       μη Σερβίας 6,τρώου του κράτους 6, εγκατάσταση Σερβίας 6,ς 6, Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, που είν υποβολή προσφορώναι εγκατεστη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνοι σε

      /  κράτος 6, μέλος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Ευρωπαϊκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών πιστοποιη Σερβίας 6,τικό βεβαίωση Σερβίας 6, του
  (  )     XI  αν υποβολή προσφορώντίστοιχου επαγγελματικού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εμπορικού μη Σερβίας 6,τρώου του Παραρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, του

   . 4412/2016,         Προσαρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Α΄ του ν υποβολή προσφορών με το οποίο πιστοποιείται αφεν υποβολή προσφορώνός 6, η Σερβίας 6, εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, σε
      .       αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους 6, Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που χώρα δεν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ρεί τέτοιο

,            ,μη Σερβίας 6,τρώο το έγγραφο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το πιστοποιη Σερβίας 6,τικό μπορεί ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώντικαθίσταται από έν υποβολή προσφορώνορκη Σερβίας 6, βεβαίωση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
  -          ,   στα κράτη Σερβίας 6, μέλη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στις 6, χώρες 6, όπου δεν υποβολή προσφορών προβλέπεται έν υποβολή προσφορώνορκη Σερβίας 6, βεβαίωση Σερβίας 6, από υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,

        ,δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, του εν υποβολή προσφορώνδιαφερομέν υποβολή προσφορώνου εν υποβολή προσφορώνώπιον υποβολή προσφορών αρμόδιας 6, δικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διοικη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
         συμβολαιογράφου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αρμόδιου επαγγελματικού οργαν υποβολή προσφορώνισμού τη Σερβίας 6,ς 6, χώρας 6, καταγωγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,

           χώρας 6, όπου είν υποβολή προσφορώναι εγκατεστη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνος 6, ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, ότι δεν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ρείται τέτοιο μη Σερβίας 6,τρώο
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            και ότι ασκεί τη Σερβίας 6, δραστη Σερβίας 6,ριότη Σερβίας 6,τα που απαιτείται για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, του αν υποβολή προσφορώντικειμέν υποβολή προσφορώνου τη Σερβίας 6,ς 6,
  . υπό αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

        Οι εγκατεστη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνοι στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Ελλάδα οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών βεβαίωση Σερβίας 6, εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
          στο οικείο επαγγελματικό μη Σερβίας 6,τρώο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πιστοποιη Σερβίας 6,τικό που εκδίδεται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οικεία

  . . .υπη Σερβίας 6,ρεσία του Γ Ε ΜΗ

       ,      Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που χώρα δεν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ρεί τέτοιο μη Σερβίας 6,τρώο το έγγραφο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το πιστοποιη Σερβίας 6,τικό μπορεί
     ,    -       ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώντικαθίσταται από έν υποβολή προσφορώνορκη Σερβίας 6, βεβαίωση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στα κράτη Σερβίας 6, μέλη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στις 6, χώρες 6, όπου δεν υποβολή προσφορών

  ,       προβλέπεται έν υποβολή προσφορώνορκη Σερβίας 6, βεβαίωση Σερβίας 6, από υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, του εν υποβολή προσφορώνδιαφερομέν υποβολή προσφορώνου εν υποβολή προσφορώνώπιον υποβολή προσφορών
    ,    αρμόδιας 6, δικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διοικη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, συμβολαιογράφου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αρμόδιου επαγγελματικού

            ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εμπορικού οργαν υποβολή προσφορώνισμού τη Σερβίας 6,ς 6, χώρας 6, καταγωγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, χώρας 6, όπου είν υποβολή προσφορώναι εγκατεστη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνος 6, ο
            οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, ότι δεν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ρείται τέτοιο μη Σερβίας 6,τρώο και ότι ασκεί τη Σερβίας 6, δραστη Σερβίας 6,ριότη Σερβίας 6,τα που

         . απαιτείται για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, του αν υποβολή προσφορώντικειμέν υποβολή προσφορώνου τη Σερβίας 6,ς 6, υπό αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

 ,          Επιση Σερβίας 6,μαίν υποβολή προσφορώνεται ότι τα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά που αφορούν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόδειξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, απαίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, του
 2.2.4  (      άρθρου απόδειξη Σερβίας 6, καταλλη Σερβίας 6,λότη Σερβίας 6,τας 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, επαγγελματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

)  ,       (30) δραστη Σερβίας 6,ριότη Σερβίας 6,τας 6, γίν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται αποδεκτά εφόσον υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών εκδοθεί έως 6, τριάν υποβολή προσφορώντα εργάσιμες 6,
     ,    ,      η Σερβίας 6,μέρες 6, πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, εκτός 6, αν υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, ειδικότερες 6, διατάξεις 6,

,    .αυτών υποβολή προσφορών φέρουν υποβολή προσφορών συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνο χρόν υποβολή προσφορώνο ισχύος 6,

.3         Β Για την απόδειξη της Αρχής οικονομικής Αρχής και χρηματοοικονομικής Αρχής επάρκειας Αρχής της Αρχής 
 2.2.5     :  παραγράφου οι οικονομικοί φορείς Αρχής προσκομίζουν

    (3)   , Δη Σερβίας 6,μοσιευμέν υποβολή προσφορώνους 6, ισολογισμούς 6, των υποβολή προσφορών τριών υποβολή προσφορών προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών διαχειριστικών υποβολή προσφορών χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών σε
     .     περίπτωση Σερβίας 6, που υποχρεούν υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6, ισολογισμών υποβολή προσφορών Σε περίπτωση Σερβίας 6, που δεν υποβολή προσφορών

        υποχρεούν υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6, ισολογισμών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών υποχρεούν υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών δη Σερβίας 6,μοσίευση Σερβίας 6,
        ,   ισολογισμών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών έχει εκ τη Σερβίας 6,ς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6, ολοκλη Σερβίας 6,ρωθεί προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών κάθε

            πρόσφορο δη Σερβίας 6,μόσιο έγγραφο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, από το οποίο προκύπτει ο κύκλος 6,
 ,εργασιών υποβολή προσφορών τους 6,           (3) .καθώς 6, και η Σερβίας 6, κερδοφορία τους 6, για τα προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνα τρία έτη Σερβίας 6,

         Σε περίπτωση Σερβίας 6, που ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, δραστη Σερβίας 6,ριοποιείται για χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα
   (3)  ,       μικρότερο των υποβολή προσφορών τριών υποβολή προσφορών διαχειριστικών υποβολή προσφορών χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών τότε θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα προσκομιστούν υποβολή προσφορών τα ως 6,

 ,      ,    άν υποβολή προσφορώνω δικαιολογη Σερβίας 6,τικά για όσες 6, διαχειριστικές 6, χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, δραστη Σερβίας 6,ριοποιείται καθώς 6, και τα
          ,αποδεικτικά στοιχεία για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κερδοφορία του κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τελευταία τουλάχιστον υποβολή προσφορών χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

           εφόσον υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι υπόχρεος 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6, ισολογισμών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών υποχρεούται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών δη Σερβίας 6,μοσίευση Σερβίας 6,
        . ισολογισμών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών έχει εκ τη Σερβίας 6,ς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6, ολοκλη Σερβίας 6,ρωθεί

     -     Σε περίπτωση Σερβίας 6, δε Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, Εταιρειών υποβολή προσφορών Κοιν υποβολή προσφορώνοπραξίας 6, η Σερβίας 6, συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ελάχιστη Σερβίας 6,
          – .προϋπόθεση Σερβίας 6, μπορεί ν υποβολή προσφορώνα καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη Σερβίας 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, Κοιν υποβολή προσφορώνοπραξίας 6,

   ,   ,        Εάν υποβολή προσφορών ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, για βάσιμο λόγο δεν υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι σε θέση Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνα προσκομίσει τα αν υποβολή προσφορώνωτέρω
,         δικαιολογη Σερβίας 6,τικά μπορεί ν υποβολή προσφορώνα αποδεικν υποβολή προσφορώνύει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και χρη Σερβίας 6,ματοοικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του

     .επάρκεια με οποιοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε άλλο κατάλλη Σερβίας 6,λο έγγραφο

.4.       –    Β Για την απόδειξη της Αρχής τεχνικής Αρχής επαγγελματικής Αρχής ικανότητας Αρχής της Αρχής 
 2.2.6    :  παραγράφου οι οικονομικοί φορείς Αρχής προσκομίζουν

-     Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόδειξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,  τεχνικής Αρχής ικανότητας Αρχής    :του οικονομικούφορέα   
i)   –   Εταιρική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Παρουσίαση Σερβίας 6, Επιχειρη Σερβίας 6,ματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

-         : Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόδειξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εμπειρίας 6, του οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα

i) Κατάλογο έργων, υπό μορφή συνοπτικού πίνακα, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, 
του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του 
διαγωνιζομένου σε αυτό, από τον οποίο θα προκύπτει η τετραετής (4) εμπειρία σχετική με 
το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, στον οποίο θα αναφέρονται τα ακόλουθα 
στοιχεία:
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Α/Α

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

ΑΡΧΗ /

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

/

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΟΥ (από .. έως ..)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΑΞΙΑ (σε

ευρώ)

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΕΡΓΟ (σε %)

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ii)           βεβαιώσεις 6, εργοδοτών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συμβάσεις 6, οι οποίες 6, θα συν υποβολή προσφορώνοδεύον υποβολή προσφορώνται από βεβαιώσεις 6, για
          τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών έργων υποβολή προσφορών που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται στον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνωτέρω πίν υποβολή προσφορώνακα

-   Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών     απόδειξη της Αρχής προϋπηρεσίας Αρχής του προσωπικού: 

i)  ,         Λίστα προσωπικού με αν υποβολή προσφορώναφορά του χρόν υποβολή προσφορώνου εμπειρίας 6, και το είδος 6, δραστη Σερβίας 6,ριότη Σερβίας 6,τας 6,
,  απασχόλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,  συν υποβολή προσφορώνοδευόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,       από σχετικές 6, βεβαιώσεις 6, εργοδότη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλα συν υποβολή προσφορώναφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

 ( ,  ,   . .).       έγγραφα συμβάσεις 6, τιμολόγια ΑΠΥ κ α στον υποβολή προσφορών οποίο θα αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται τα ακόλουθα
:στοιχεία

Α/Α ΟΝΟΜΑ -
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

     ,    Σε περίπτωση Σερβίας 6, προσφοράς 6, έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, οποιασδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, απαιτείται αθροιστικά οι
       . συμμετέχον υποβολή προσφορώντες 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνα καλύπτουν υποβολή προσφορών τους 6, αν υποβολή προσφορώνωτέρω όρους 6,

.5.Β      Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόδειξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,      της Αρχής συμμόρφωσής Αρχής τους Αρχής με πρότυπα διασφάλισης Αρχής 
ποιότητας Αρχής        2.2.7  και πρότυπα περιβαλλον υποβολή προσφορώντική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διαχείριση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου οι

        οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών το κάτωθι πιστοποιη Σερβίας 6,τικό σε ισχύ
•ISO 9001:2015      &  με πεδίο πιστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, Υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, Οργάν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, Λειτουργίας 6, Αθλη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών
&   &   .Καλλιτεχν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών Εγκαταστάσεων υποβολή προσφορών Διάθεση Σερβίας 6, Αν υποβολή προσφορώνθρώπιν υποβολή προσφορώνου Δυν υποβολή προσφορώναμικού

.6.       ,  Β Για την απόδειξη της Αρχής νόμιμης Αρχής εκπροσώπησης Αρχής    στις 6, περιπτώσεις 6, που ο
         ,οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, είν υποβολή προσφορώναι ν υποβολή προσφορώνομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προαιρετικά

   ,          κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κείμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσία και δη Σερβίας 6,λών υποβολή προσφορώνει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκπροσώπη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, και τις 6, μεταβολές 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σε
  (  ),     ,αρμόδια αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πχ ΓΕΜΗ προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει σχετικό πιστοποιη Σερβίας 6,τικό ισχύουσας 6, εκπροσώπη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,

        (30)      το οποίο πρέπει ν υποβολή προσφορώνα έχει εκδοθεί έως 6, τριάν υποβολή προσφορώντα εργάσιμες 6, η Σερβίας 6,μέρες 6, πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
  ,        .του εκτός 6, αν υποβολή προσφορών αυτό φέρει συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνο χρόν υποβολή προσφορώνο ισχύος 6,

      :Ειδικότερα για τους 6, η Σερβίας 6,μεδαπούς 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται
i)      για την απόδειξη της Αρχής νόμιμης Αρχής εκπροσώπησης Αρχής ,     στις 6, περιπτώσεις 6, που ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6,

     ,    ,  φορέας 6, είν υποβολή προσφορώναι ν υποβολή προσφορώνομικό πρόσωπο και υποχρεούται κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κείμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσία ν υποβολή προσφορώνα δη Σερβίας 6,λών υποβολή προσφορώνει
       ,   τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκπροσώπη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, και τις 6, μεταβολές 6, τη Σερβίας 6,ς 6, στο ΓΕΜΗ προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει σχετικό πιστοποιη Σερβίας 6,τικό

 ,          (30) ισχύουσας 6, εκπροσώπη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, το οποίο πρέπει ν υποβολή προσφορώνα έχει εκδοθεί έως 6, τριάν υποβολή προσφορώντα εργάσιμες 6,
     .  η Σερβίας 6,μέρες 6, πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του

ii)    Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών       απόδειξη της Αρχής νόμιμης Αρχής σύστασης Αρχής και των μεταβολών  του ν υποβολή προσφορώνομικού
     ,      (3)προσώπου γεν υποβολή προσφορώνικό πιστοποιη Σερβίας 6,τικό μεταβολών υποβολή προσφορών του ΓΕΜΗ εφόσον υποβολή προσφορών έχει εκδοθεί έως 6, τρεις 6,

     .μή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνες 6, πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του   
        Στις 6, λοιπές 6, περιπτώσεις 6, τα κατά περίπτωση Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομιμοποιη Σερβίας 6,τικά έγγραφα  σύσταση Σερβίας 6,ς 6, και

  (  ,  ν υποβολή προσφορώνόμιμη Σερβίας 6,ς 6, εκπροσώπη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, όπως 6, καταστατικά  ,  ,πιστοποιη Σερβίας 6,τικά μεταβολών υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντίστοιχα ΦΕΚ
     , .,  αποφάσεις 6, συγκρότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, οργάν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών διοίκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, σε σώμα κλπ     αν υποβολή προσφορώνάλογα με τη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

  ),       του οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα συν υποβολή προσφορώνοδευόμεν υποβολή προσφορώνα από υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, του ν υποβολή προσφορώνόμιμου εκπροσώπου
       .ότι εξακολουθούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα ισχύουν υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6,
          Σε περίπτωση Σερβίας 6, που για τη Σερβίας 6, διεν υποβολή προσφορώνέργεια τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, διαδικασίας 6, αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, έχουν υποβολή προσφορών

          ,χορη Σερβίας 6,γη Σερβίας 6,θεί εξουσίες 6, σε πρόσωπο πλέον υποβολή προσφορών αυτών υποβολή προσφορών που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται στα παραπάν υποβολή προσφορώνω έγγραφα
  -      προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται επιπλέον υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6, πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάν υποβολή προσφορώνου
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          . διοίκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, του ν υποβολή προσφορώνομικού προσώπου με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία χορη Σερβίας 6,γή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών οι σχετικές 6, εξουσίες 6, Όσον υποβολή προσφορών
   ,        ,αφορά τα φυσικά πρόσωπα εφόσον υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών χορη Σερβίας 6,γη Σερβίας 6,θεί εξουσίες 6, σε τρίτα πρόσωπα

    .προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται εξουσιοδότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα
      ,    Οι αλλοδαποί οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών τα προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνα κατά τη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσία τη Σερβίας 6,ς 6,

 ,   ,     ,  χώρας 6, εγκατάσταση Σερβίας 6,ς 6, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών προβλέπον υποβολή προσφορώνται υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,
    ,         δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, του ν υποβολή προσφορώνόμιμου εκπροσώπου από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία αποδεικν υποβολή προσφορώνύον υποβολή προσφορώνται τα αν υποβολή προσφορώνωτέρω ως 6, προς 6, τη Σερβίας 6,

 ,      .ν υποβολή προσφορώνόμιμη Σερβίας 6, σύσταση Σερβίας 6, μεταβολές 6, και εκπροσώπη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα
      ,      Οι ως 6, άν υποβολή προσφορώνω υπεύθυν υποβολή προσφορώνες 6, δη Σερβίας 6,λώσεις 6, γίν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται αποδεκτές 6, εφόσον υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνταχθεί μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

       .κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών
           Από τα αν υποβολή προσφορώνωτέρω έγγραφα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα προκύπτουν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνόμιμη Σερβίας 6, σύσταση Σερβίας 6, του οικον υποβολή προσφορώνομικού

,       ,  /  /  φορέα όλες 6, οι σχετικές 6, τροποποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, των υποβολή προσφορών καταστατικών υποβολή προσφορών το τα πρόσωπο α που
/          δεσμεύει ουν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνόμιμα τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εταιρία κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία διεν υποβολή προσφορώνέργειας 6, του διαγων υποβολή προσφορώνισμού

(  ,    .),   ,    ν υποβολή προσφορώνόμιμος 6, εκπρόσωπος 6, δικαίωμα υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κλπ τυχόν υποβολή προσφορών τρίτοι στους 6, οποίους 6, έχει
  ,      /  /    χορη Σερβίας 6,γη Σερβίας 6,θεί εξουσία εκπροσώπη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, καθώς 6, και η Σερβίας 6, θη Σερβίας 6,τεία του των υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και των υποβολή προσφορών μελών υποβολή προσφορών του

 /  .οργάν υποβολή προσφορώνου διοίκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ν υποβολή προσφορώνόμιμου εκπροσώπου
.7.  Β          Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, που είν υποβολή προσφορώναι εγγεγραμμέν υποβολή προσφορώνοι σε επίση Σερβίας 6,μους 6, καταλόγους 6, που

         προβλέπον υποβολή προσφορώνται από τις 6, εκάστοτε ισχύουσες 6, εθν υποβολή προσφορώνικές 6, διατάξεις 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διαθέτουν υποβολή προσφορών πιστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,
        από οργαν υποβολή προσφορώνισμούς 6, πιστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, που συμμορφών υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

,       πιστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνοια του Παραρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, VII     .του Προσαρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Α΄ του ν υποβολή προσφορών
4412/2016,         μπορούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών στις 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσες 6, αρχές 6, πιστοποιη Σερβίας 6,τικό εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

            εκδιδόμεν υποβολή προσφορώνο από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αρμόδια αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το πιστοποιη Σερβίας 6,τικό που εκδίδεται από τον υποβολή προσφορών αρμόδιο
 . οργαν υποβολή προσφορώνισμό πιστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,

          Στα πιστοποιη Σερβίας 6,τικά αυτά αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται τα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά βάσει των υποβολή προσφορών οποίων υποβολή προσφορών έγιν υποβολή προσφορώνε η Σερβίας 6,
             εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορών λόγω οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών στον υποβολή προσφορών επίση Σερβίας 6,μο κατάλογο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, πιστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, και η Σερβίας 6,

    . κατάταξη Σερβίας 6, στον υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορών λόγω κατάλογο
        Η πιστοποιούμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στους 6, επίση Σερβίας 6,μους 6, καταλόγους 6, από τους 6, αρμόδιους 6,

   ,       ,οργαν υποβολή προσφορώνισμούς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το πιστοποιη Σερβίας 6,τικό που εκδίδεται από τον υποβολή προσφορών οργαν υποβολή προσφορώνισμό πιστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,
        ,  συν υποβολή προσφορώνιστά τεκμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο καταλλη Σερβίας 6,λόλη Σερβίας 6,τας 6, όσον υποβολή προσφορών αφορά τις 6, απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, ποιοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τις 6,

       . οποίες 6, καλύπτει ο επίση Σερβίας 6,μος 6, κατάλογος 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το πιστοποιη Σερβίας 6,τικό
        Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, που είν υποβολή προσφορώναι εγγεγραμμέν υποβολή προσφορώνοι σε επίση Σερβίας 6,μους 6, καταλόγους 6,

        απαλλάσσον υποβολή προσφορώνται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποχρέωση Σερβίας 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, των υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται
   .        στο πιστοποιη Σερβίας 6,τικό εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τους 6, Ειδικώς 6, όσον υποβολή προσφορών αφορά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών εισφορών υποβολή προσφορών

      ,    κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6, και των υποβολή προσφορών φόρων υποβολή προσφορών και τελών υποβολή προσφορών προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται επιπροσθέτως 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
      ,    βεβαίωση Σερβίας 6,ς 6, εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, στον υποβολή προσφορών επίση Σερβίας 6,μο κατάλογο και πιστοποιη Σερβίας 6,τικά κατά τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα

   .1, . αν υποβολή προσφορώνωτέρω στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, Β υποπερ i, ii  και iii  . .τη Σερβίας 6,ς 6, περ β
.8.Β         ,   Οι εν υποβολή προσφορώνώσεις 6, οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών που υποβάλλουν υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφορά υποβάλλουν υποβολή προσφορών τα

,   ,      παραπάν υποβολή προσφορώνω κατά περίπτωση Σερβίας 6, δικαιολογη Σερβίας 6,τικά για κάθε οικον υποβολή προσφορώνομικό φορέα που συμμετέχει
 ,         19  .  2   .στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα ειδικότερα προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο παρ του ν υποβολή προσφορών

4412/2016.
.9.Β           Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, επιθυμεί ν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6,ριχθεί στις 6, ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τες 6,

 ,     2.2.8        άλλων υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόδειξη Σερβίας 6, ότι θα έχει στη Σερβίας 6, διάθεσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
   , , ,     του τους 6, αν υποβολή προσφορώναγκαίους 6, πόρους 6, προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει ιδίως 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έγγραφη Σερβίας 6, δέσμευση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών

    .  ,    (   αυτών υποβολή προσφορών για τον υποβολή προσφορών σκοπό αυτό Ειδικότερα προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται έγγραφο συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικό ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε
          περίπτωση Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομικού προσώπου απόφαση Σερβίας 6, του αρμοδίου οργάν υποβολή προσφορώνου διοίκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, αυτού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε
    ),     ,περίπτωση Σερβίας 6, φυσικού προσώπου υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, δυν υποβολή προσφορώνάμει του οποίου αμφότεροι

      ,     διαγων υποβολή προσφορώνιζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνος 6, οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, και τρίτος 6, φορέας 6, εγκρίν υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6, μεταξύ τους 6,
         συν υποβολή προσφορώνεργασία για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατά περίπτωση Σερβίας 6, παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προς 6, τον υποβολή προσφορών διαγων υποβολή προσφορώνιζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ς 6,

 /   /     ,  χρη Σερβίας 6,ματοοικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και τεχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και επαγγελματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τας 6, του φορέα ώστε
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            .  αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι στη Σερβίας 6, διάθεση Σερβίας 6, του διαγων υποβολή προσφορώνιζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνου για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Η
          ’   σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναφορά θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι λεπτομερή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναφέρει κατ ελάχιστον υποβολή προσφορών τους 6,

            συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνους 6, πόρους 6, που θα είν υποβολή προσφορώναι διαθέσιμοι για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και τον υποβολή προσφορών
           .  τρόπο δια του οποίου θα χρη Σερβίας 6,σιμοποιη Σερβίας 6,θούν υποβολή προσφορών αυτοί για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Ο τρίτος 6,

          θα δεσμεύεται ρη Σερβίας 6,τά ότι θα διαθέσει στον υποβολή προσφορών διαγων υποβολή προσφορώνιζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνο τους 6, συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνους 6, πόρους 6,
              κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και ο διαγων υποβολή προσφορώνιζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνος 6, ότι θα κάν υποβολή προσφορώνει χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, αυτών υποβολή προσφορών σε

     .περίπτωση Σερβίας 6, που του αν υποβολή προσφορώνατεθεί η Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6,
       ,    Σε περίπτωση Σερβίας 6, που ο τρίτος 6, διαθέτει χρη Σερβίας 6,ματοοικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επάρκεια θα δη Σερβίας 6,λών υποβολή προσφορώνει επίση Σερβίας 6,ς 6, ότι

           . καθίσταται από κοιν υποβολή προσφορώνού με τον υποβολή προσφορών διαγων υποβολή προσφορώνιζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνο υπεύθυν υποβολή προσφορώνος 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
         Σε περίπτωση Σερβίας 6, που ο τρίτος 6, διαθέτει στοιχεία τεχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επαγγελματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

         καταλλη Σερβίας 6,λότη Σερβίας 6,τας 6, που σχετίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται με τους 6, τίτλους 6, σπουδών υποβολή προσφορών και τα επαγγελματικά
     ’        προσόν υποβολή προσφορώντα που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, στ του Μέρους 6, ΙΙ του Παραρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, ΧΙΙ του

   .  4412/2016       ,  Προσαρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Α του ν υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επαγγελματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εμπειρία θα
            δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις 6, εργασίες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, για τις 6, οποίες 6, απαιτούν υποβολή προσφορώνται οι

 ,συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνες 6, ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τες 6,         . δη Σερβίας 6,λών υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώντας 6, το τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, που θα εκτελέσει
.10. Β             Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, δη Σερβίας 6,λών υποβολή προσφορώνει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά του ότι θα κάν υποβολή προσφορώνει

 ,       ,  χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, υπεργολάβων υποβολή προσφορών στις 6, ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τες 6, των υποβολή προσφορών οποίων υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται
           υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, του προσφέρον υποβολή προσφορώντος 6, με αν υποβολή προσφορώναφορά του τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, το οποίο

           προτίθεται ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναθέσει σε τρίτους 6, υπό μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπεργολαβίας 6, και υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών
      . υπεργολάβων υποβολή προσφορών ότι αποδέχον υποβολή προσφορώνται τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών εργασιών υποβολή προσφορών

.11.    :Β Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές Αρχής 
       ,οι ένορκες Αρχής βεβαιώσεις Αρχής που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη

     (3)      , εφόσον έχουν συνταχθεί έως Αρχής τρεις Αρχής μήνες Αρχής πριν από την υποβολή τους Αρχής 
  ,       οι υπεύθυνες Αρχής δηλώσεις Αρχής εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση

      .  της Αρχής πρόσκλησης Αρχής για την υποβολή των δικαιολογητικών Σ ΑΤΤΙΚΗΣημειώνεται ότι
       .δεναπαιτείται θεώρηση του γνησίου της Αρχής υπογραφής Αρχής τους Αρχής 

2.3  Κριτήρια Ανάθεσης Αρχής 

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης Αρχής 

          Κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, είν υποβολή προσφορώναι η Σερβίας 6, πλέον υποβολή προσφορών συμφέρουσα από οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άποψη Σερβίας 6,
  .  ,   ,      προσφορά βάσει τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Πρόκειται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ουσία για το κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, της Αρχής 

 ,χαμηλότερης Αρχής τιμής Αρχής        . όπως 6, είχε επικρατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει στο προ ισχύον υποβολή προσφορών δίκαιο

2.4  -  Κατάρτιση ΠεριεχόμενοΠροσφορών

2.4.1    Γενικοί όροι υποβολής Αρχής προσφορών

            Οι προσφορές 6, υποβάλλον υποβολή προσφορώνται με βάση Σερβίας 6, τις 6, απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στο Παράρτη Σερβίας 6,μα Ι τη Σερβίας 6,ς 6,
     .Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, για το σύν υποβολή προσφορώνολο των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών

   .Δεν υποβολή προσφορών επιτρέπον υποβολή προσφορώνται εν υποβολή προσφορώναλλακτικές 6, προσφορές 6,
     Η έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών υποβάλλει  κοινή ,    προσφορά η Σερβίας 6, οποία υπογράφεται

          υποχρεωτικά ψη Σερβίας 6,φιακά είτε από όλους 6, τους 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, που αποτελούν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
,      .   έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, είτε από εκπρόσωπό τους 6, ν υποβολή προσφορώνομίμως 6, εξουσιοδοτη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνο Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά απαραιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντως 6,

          πρέπει ν υποβολή προσφορώνα προσδιορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται η Σερβίας 6, έκταση Σερβίας 6, και το είδος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του
(      )     ,συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, καταν υποβολή προσφορώνομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, μεταξύ τους 6, κάθε μέλους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6,

   /  .καθώς 6, και ο εκπρόσωπος 6, συν υποβολή προσφορώντον υποβολή προσφορώνιστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
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        ,   Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, μπορούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα αποσύρουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά τους 6, πριν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταλη Σερβίας 6,κτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
  ,        η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφοράς 6, χωρίς 6, ν υποβολή προσφορώνα απαιτείται έγκριση Σερβίας 6, εκ μέρους 6, του

    ,    αποφαιν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνου οργάν υποβολή προσφορώνου τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υποβάλλον υποβολή προσφορώντας 6, έγγραφη Σερβίας 6, ειδοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,
       « »  .προς 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μέσω τη Σερβίας 6,ς 6, λειτουργικότη Σερβίας 6,τας 6, Επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνία του ΕΣΗΔΗΣ

2.4.2      Χρόνος Αρχής και Τρόπος Αρχής υποβολής Αρχής προσφορών

2.4.2.1.       ,   Οι προσφορές 6, υποβάλλον υποβολή προσφορώνται από τους 6, εν υποβολή προσφορώνδιαφερόμεν υποβολή προσφορώνους 6, η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικά μέσω του
,            ,ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταλη Σερβίας 6,κτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία και ώρα που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει η Σερβίας 6, παρούσα διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,

  ,    ,      στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Γλώσσα σε η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικό φάκελο σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα αν υποβολή προσφορώναφερόμεν υποβολή προσφορώνα στον υποβολή προσφορών
.4412/2016,     36   37    ’     ’ν υποβολή προσφορών ιδίως 6, στα άρθρα και και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατ εξουσιοδότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατ

  .  5    36   .4412/2016   .εξουσιοδότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών εκδοθείσα υπ΄αριθμ
64233/08.06.2021  ( 2453/  09.06.2021)       Β΄ Κοιν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Απόφαση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών Υπουργών υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώνάπτυξη Σερβίας 6,ς 6, και

      «    Επεν υποβολή προσφορώνδύσεων υποβολή προσφορών και Ψη Σερβίας 6,φιακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Διακυβέρν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, με θέμα Ρυθμίσεις 6, τεχν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,μάτων υποβολή προσφορών που
          αφορούν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών Δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών Συμβάσεων υποβολή προσφορών Προμη Σερβίας 6,θειών υποβολή προσφορών και Υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών με χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

        των υποβολή προσφορών επιμέρους 6, εργαλείων υποβολή προσφορών και διαδικασιών υποβολή προσφορών του Εθν υποβολή προσφορώνικού Συστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Ηλεκτρον υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών
  ( )»,  « . . .    »Δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών Συμβάσεων υποβολή προσφορών ΕΣΗΔΗΣ εφεξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Κ Υ Α ΕΣΗΔΗΣ Προμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθειες 6, και Υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6,

          Για τη Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στο διαγων υποβολή προσφορώνισμό οι εν υποβολή προσφορώνδιαφερόμεν υποβολή προσφορώνοι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, απαιτείται ν υποβολή προσφορώνα
       διαθέτουν υποβολή προσφορών προη Σερβίας 6,γμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών που υποστη Σερβίας 6,ρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται τουλάχιστον υποβολή προσφορών από

 ( )  ,      αν υποβολή προσφορώναγν υποβολή προσφορώνωρισμέν υποβολή προσφορώνο εγκεκριμέν υποβολή προσφορώνο πιστοποιη Σερβίας 6,τικό το οποίο χορη Σερβίας 6,γή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε από πάροχο
 ,        υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών πιστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ο οποίος 6, περιλαμβάν υποβολή προσφορώνεται στον υποβολή προσφορών κατάλογο εμπίστευση Σερβίας 6,ς 6, που

   2009/767/        προβλέπεται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6, ΕΚ και σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο Καν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνισμό
( )  910/2014      ,     .    .  2  ΕΕ και ν υποβολή προσφορώνα εγγραφούν υποβολή προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περ β τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του

 37  . 4412/2016      6  . . .  άρθρου του ν υποβολή προσφορών και τις 6, διατάξεις 6, του άρθρου τη Σερβίας 6,ς 6, Κ Υ Α ΕΣΗΔΗΣ Προμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθειες 6,
 . και Υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6,

 ,          Επιση Σερβίας 6,μαίν υποβολή προσφορώνεται ότι οι αλλοδαποί οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποχρέωση Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνα
        ,   υπογράφουν υποβολή προσφορών τα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά που υποβάλλουν υποβολή προσφορών με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά τους 6, με χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,
  ,       προη Σερβίας 6,γμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αλλά μπορεί ν υποβολή προσφορώνα τα αυθεν υποβολή προσφορώντικοποιούν υποβολή προσφορών με

   ,        οποιον υποβολή προσφορώνδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε άλλο πρόσφορο τρόπο εφόσον υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6, χώρα προέλευσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τους 6, δεν υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι
        υποχρεωτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, προη Σερβίας 6,γμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, ψη Σερβίας 6,φιακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σε διαδικασίες 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6,

 .         δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών συμβάσεων υποβολή προσφορών Στις 6, περιπτώσεις 6, αυτές 6, η Σερβίας 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, συν υποβολή προσφορώνοδεύεται με
           υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία δη Σερβίας 6,λών υποβολή προσφορώνεται ότι στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών χώρα προέλευση Σερβίας 6,ς 6, δεν υποβολή προσφορών προβλέπεται η Σερβίας 6,

           χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, προη Σερβίας 6,γμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, ψη Σερβίας 6,φιακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ότι στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών χώρα προέλευση Σερβίας 6,ς 6, δεν υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι
         υποχρεωτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, προη Σερβίας 6,γμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, ψη Σερβίας 6,φιακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε

   .      διαδικασίες 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών συμβάσεων υποβολή προσφορών Η υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, του προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνου
      (10)      εδαφίου φέρει υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έως 6, και δέκα η Σερβίας 6,μέρες 6, πριν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταλη Σερβίας 6,κτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία

  . υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών
2.4.2.2.           Ο χρόν υποβολή προσφορώνος 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιών υποβολή προσφορώνεται αυτόματα από

    ,       37  .το ΕΣΗΔΗΣ με υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, χρον υποβολή προσφορώνοσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμαν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,ς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο του ν υποβολή προσφορών
4412/2016      10      .και τις 6, διατάξεις 6, του άρθρου τη Σερβίας 6,ς 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω κοιν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υπουργική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6,

       ,    Μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρέλευση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, καταλη Σερβίας 6,κτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνίας 6, και ώρας 6, δεν υποβολή προσφορών υπάρχει η Σερβίας 6, δυν υποβολή προσφορώνατότη Σερβίας 6,τα
   .  υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφοράς 6, στο ΕΣΗΔΗΣ      Σε περιπτώσεις 6, τεχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αδυν υποβολή προσφορώναμίας 6, λειτουργίας 6, του

,           ΕΣΗΔΗΣ η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ρυθμίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει τα τη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνέχειας 6, του διαγων υποβολή προσφορώνισμού με
  αιτιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, απόφασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,

2.4.2.3.          : Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, υποβάλλουν υποβολή προσφορών με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά τους 6, τα ακόλουθα
( )α    ( )     «έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικό υπο φάκελο με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνδειξη Σερβίας 6,  –Δικαιολογητικά Σ ΑΤΤΙΚΗΣυμμετοχής Αρχής 

 Τεχνική Προσφορά»,         στον υποβολή προσφορών οποίο περιλαμβάν υποβολή προσφορώνεται το σύν υποβολή προσφορώνολο των υποβολή προσφορών κατά περίπτωση Σερβίας 6,
     ,      απαιτούμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών και η Σερβίας 6, τεχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφορά σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, διατάξεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

    .κείμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6, και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα
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( )β    ( )     «έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικό υπο φάκελο με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνδειξη Σερβίας 6,  Οικονομική Προσφορά»,  στον υποβολή προσφορών οποίο
           περιλαμβάν υποβολή προσφορώνεται η Σερβίας 6, οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφορά του οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα και το σύν υποβολή προσφορώνολο των υποβολή προσφορών κατά

  . περίπτωση Σερβίας 6, απαιτούμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών
    ,       Από τον υποβολή προσφορών Οικον υποβολή προσφορώνομικό Φορέα ση Σερβίας 6,μαίν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται με χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, λειτουργικότη Σερβίας 6,τας 6, του

,           ΕΣΗΔΗΣ τα στοιχεία εκείν υποβολή προσφορώνα τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, του που έχουν υποβολή προσφορών εμπιστευτικό χαρακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρα
      21  . 4412/2016.    σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο του ν υποβολή προσφορών Εφόσον υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνας 6, οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6,

   ,      χαρακτη Σερβίας 6,ρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, ως 6, εμπιστευτικές 6, λόγω ύπαρξη Σερβίας 6,ς 6, τεχν υποβολή προσφορώνικού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εμπορικού
,    ,        απορρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντου στη Σερβίας 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του αν υποβολή προσφορώναφέρει ρη Σερβίας 6,τά όλες 6, τις 6, σχετικές 6, διατάξεις 6, ν υποβολή προσφορώνόμου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

       διοικη Σερβίας 6,τικές 6, πράξεις 6, που επιβάλλουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εμπιστευτικότη Σερβίας 6,τα τη Σερβίας 6,ς 6, συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6,
.πλη Σερβίας 6,ροφορίας 6,

   ,       ,  Δεν υποβολή προσφορών χαρακτη Σερβίας 6,ρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται ως 6, εμπιστευτικές 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, σχετικά με τις 6, τιμές 6, μον υποβολή προσφορώνάδας 6, τις 6,
 ,         προσφερόμεν υποβολή προσφορώνες 6, ποσότη Σερβίας 6,τες 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφορά και τα στοιχεία τη Σερβίας 6,ς 6, τεχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

      .προσφοράς 6, που χρη Σερβίας 6,σιμοποιούν υποβολή προσφορώνται για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αξιολόγη Σερβίας 6,σή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,
2.4.2.4.       ,   Εφόσον υποβολή προσφορών οι Οικον υποβολή προσφορώνομικοί Φορείς 6, καταχωρίσουν υποβολή προσφορών τα στοιχεία μεταδεδομέν υποβολή προσφορώνα και

  ,     -συν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μμέν υποβολή προσφορώνα η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικά αρχεία που αφορούν υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικά συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τεχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
        προσφοράς 6, και οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφοράς 6, τους 6, στις 6, αν υποβολή προσφορώντίστοιχες 6, ειδικές 6, η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικές 6,

  ,   ,    ,   φόρμες 6, του ΕΣΗΔΗΣ στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνέχεια μέσω σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, λειτουργικότη Σερβίας 6,τας 6, εξάγουν υποβολή προσφορών
 ( )        PDF,   αν υποβολή προσφορώναφορές 6, εκτυπώσεις 6, σε μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών αρχείων υποβολή προσφορών με μορφότυπο τα οποία

     .   αποτελούν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνοπτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αποτύπωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών καταχωρισμέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών στοιχείων υποβολή προσφορών Τ.Κ. 185 33α η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικά
     ( )   ,    αρχεία των υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορών λόγω αν υποβολή προσφορώναφορών υποβολή προσφορών εκτυπώσεων υποβολή προσφορών υπογράφον υποβολή προσφορώνται ψη Σερβίας 6,φιακά σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6,

  ( .   .  2   37)    προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνες 6, διατάξεις 6, περ β τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου και επισυν υποβολή προσφορώνάπτον υποβολή προσφορώνται από τον υποβολή προσφορών
    .      Οικον υποβολή προσφορώνομικό Φορέα στους 6, αν υποβολή προσφορώντίστοιχους 6, υποφακέλους 6, Επιση Σερβίας 6,μαίν υποβολή προσφορώνεται ότι η Σερβίας 6, εξαγωγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και η Σερβίας 6,
    ( )   επισύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών προαν υποβολή προσφορώναφερθέν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναφορών υποβολή προσφορών εκτυπώσεων υποβολή προσφορών δύν υποβολή προσφορώναται ν υποβολή προσφορώνα

    ,       πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά από τη Σερβίας 6, στιγμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών που έχει ολοκλη Σερβίας 6,ρωθεί η Σερβίας 6,
    καταχώριση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών στοιχείων υποβολή προσφορών σε αυτόν υποβολή προσφορών

          Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική Διευκρινίσεων ηλεκτρονική Διευκρινίσεων φόρμα του συστή Διευκρινίσεωνματος σύμβασης και
    του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (     ) το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά πρέπει

 .           να ταυτίζονται Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μή Διευκρινίσεωννυμα και ο
         προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

2.4.2.5. ,         ,  Ειδικότερα όσον υποβολή προσφορών αφορά τα συν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μμέν υποβολή προσφορώνα η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικά αρχεία τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, οι
      ( )   Οικον υποβολή προσφορώνομικοί Φορείς 6, τα καταχωρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών στους 6, αν υποβολή προσφορώνωτέρω υπο φακέλους 6, μέσω του

,  :Υποσυστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, ως 6, εξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
      ,  Τ.Κ. 185 33α έγγραφα που καταχωρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφορά    και δεν υποβολή προσφορών απαιτείται ν υποβολή προσφορώνα

    προσκομισθούν υποβολή προσφορών και σε έν υποβολή προσφορώντυπη Σερβίας 6, μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών,    ,   γίν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται αποδεκτά κατά περίπτωση Σερβίας 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα
  : προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνα στις 6, διατάξεις 6,

)    13, 14  28  .  4727/2020 (  184)   α είτε των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών και του ν υποβολή προσφορών Α΄ περί η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών
       ,    εγγράφων υποβολή προσφορών που φέρουν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σφραγίδα και εφόσον υποβολή προσφορών πρόκειται για
   ,    αλλοδαπά δη Σερβίας 6,μόσια η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικά έγγραφα εάν υποβολή προσφορών φέρουν υποβολή προσφορών επιση Σερβίας 6,μείωση Σερβίας 6, e-Apostille 

)     15   27   .  4727/2020  (  184)    β είτε των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών και του ν υποβολή προσφορών Α΄ περί η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών ιδιωτικών υποβολή προσφορών
       εγγράφων υποβολή προσφορών που φέρουν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σφραγίδα

)    11  . 2690/1999 (  45),γ είτε του άρθρου του ν υποβολή προσφορών Α΄  

)   . 2   37  . 4412/2016,     δ είτε τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών περί χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών υπογραφών υποβολή προσφορών σε
   ,  η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικές 6, διαδικασίες 6, δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών συμβάσεων υποβολή προσφορών

)   . 8   92  . 4412/2016,    ε είτε τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών περί συν υποβολή προσφορώνυποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6,ς 6,
     . στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, απλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, φωτοτυπίας 6, ιδιωτικών υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

,   ,          Επιπλέον υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται σε έν υποβολή προσφορώντυπη Σερβίας 6, μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τα ΦΕΚ και εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερωτικά και τεχν υποβολή προσφορώνικά
   ,   ,    ,  φυλλάδια και άλλα έν υποβολή προσφορώντυπα εταιρικά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μη Σερβίας 6, με ειδικό τεχν υποβολή προσφορώνικό περιεχόμεν υποβολή προσφορώνο δη Σερβίας 6,λαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώντυπα
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   ,   ,     ,με αμιγώς 6, τεχν υποβολή προσφορώνικά χαρακτη Σερβίας 6,ριστικά όπως 6, αριθμούς 6, αποδόσεις 6, σε διεθν υποβολή προσφορώνείς 6, μον υποβολή προσφορώνάδες 6,
   .μαθη Σερβίας 6,ματικούς 6, τύπους 6, και σχέδια

,           Ειδικότερα τα στοιχεία και δικαιολογη Σερβίας 6,τικά για τη Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του Οικον υποβολή προσφορώνομικού Φορέα
         στη Σερβίας 6, διαδικασία καταχωρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται από αυτόν υποβολή προσφορών σε μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών αρχείων υποβολή προσφορών με

 PDFμορφότυπο . 

  (3)          Εν υποβολή προσφορώντός 6, τριών υποβολή προσφορών εργασίμων υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών ως 6, άν υποβολή προσφορώνω στοιχείων υποβολή προσφορών
 ,         και δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών έως 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μέρα και ώρα αποσφράγιση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών

        ,  προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται με ευθύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, του οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών   σε έντυπη  
μορφή     -  -και σε κλειστό ούς 6, φάκελο ους 6,  ,        στον υποβολή προσφορών οποίο αν υποβολή προσφορώναγράφεται ο αποστολέας 6, και ως 6,

      ,    παραλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνπτη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6, Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διαγων υποβολή προσφορώνισμού του παρόν υποβολή προσφορώντος 6, διαγων υποβολή προσφορώνισμού τα στοιχεία τη Σερβίας 6,ς 6,
  ,        η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφοράς 6, του τα οποία απαιτείται ν υποβολή προσφορώνα προσκομισθούν υποβολή προσφορών σε πρωτότυπη Σερβίας 6,

.μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών        :Τ.Κ. 185 33έτοια στοιχεία και δικαιολογη Σερβίας 6,τικά εν υποβολή προσφορώνδεικτικά είν υποβολή προσφορώναι
)      ,      α η Σερβίας 6, πρωτότυπη Σερβίας 6, εγγυη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επιστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, πλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών περιπτώσεων υποβολή προσφορών που αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

 ,      ,εκδίδεται η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικά άλλως 6, η Σερβίας 6, προσφορά απορρίπτεται ως 6, απαράδεκτη Σερβίας 6,
)         11 . 2  . 2690/1999, β αυτά που δεν υποβολή προσφορών υπάγον υποβολή προσφορώνται στις 6, διατάξεις 6, του άρθρου παρ του ν υποβολή προσφορών
)             γ ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών επικυρωθεί από δικη Σερβίας 6,γόρο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών φέρουν υποβολή προσφορών θεώρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,

        . 2   11  . 2690/1999  από υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, και φορείς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, περίπτωση Σερβίας 6,ς 6, α τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών
       ,  συν υποβολή προσφορώνοδεύον υποβολή προσφορώνται από υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ακρίβειά τους 6, καθώς 6, και

)            δ τα αλλοδαπά δη Σερβίας 6,μόσια έν υποβολή προσφορώντυπα έγγραφα που φέρουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιση Σερβίας 6,μείωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Χάγη Σερβίας 6,ς 6,
(Apostille),          . ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προξεν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών θεώρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, και δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών επικυρωθεί από δικη Σερβίας 6,γόρο

            Σε περίπτωση Σερβίας 6, μη Σερβίας 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εν υποβολή προσφορώνός 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περισσότερων υποβολή προσφορών από τα ως 6, άν υποβολή προσφορώνω στοιχεία και
     ,     δικαιολογη Σερβίας 6,τικά που υποβάλλον υποβολή προσφορώνται σε έν υποβολή προσφορώντυπη Σερβίας 6, μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, πρωτότυπη Σερβίας 6,ς 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,

,            ,συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δύν υποβολή προσφορώναται ν υποβολή προσφορώνα ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει τη Σερβίας 6, συμπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, και υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6,
    102  . 4412/2016.σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο του ν υποβολή προσφορών

          Στα αλλοδαπά δη Σερβίας 6,μόσια έγγραφα και δικαιολογη Σερβίας 6,τικά εφαρμόζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται η Σερβίας 6, Συν υποβολή προσφορώνθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Χάγη Σερβίας 6,ς 6,
 5 .10.1961,     . 1497/1984 ( 188),    τη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,ς 6, που κυρώθη Σερβίας 6,κε με το ν υποβολή προσφορών Α΄ εφόσον υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώντάσσον υποβολή προσφορώνται σε κράτη Σερβίας 6,
      ,     .που έχουν υποβολή προσφορών προσχωρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ως 6, άν υποβολή προσφορώνω Συν υποβολή προσφορώνθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκη Σερβίας 6, άλλως 6, φέρουν υποβολή προσφορών προξεν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών θεώρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,

     (  Apostille    )Απαλλάσσον υποβολή προσφορώνται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απαίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, επικύρωση Σερβίας 6,ς 6, με ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προξεν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Θεώρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,
          αλλοδαπά δη Σερβίας 6,μόσια έγγραφα όταν υποβολή προσφορών καλύπτον υποβολή προσφορώνται από διμερείς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πολυμερείς 6, συμφων υποβολή προσφορώνίες 6, που

    (  «      έχει συν υποβολή προσφορώνάψει η Σερβίας 6, Ελλάδα εν υποβολή προσφορώνδεικτικά Σύμβαση Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, συν υποβολή προσφορώνεργασίας 6, μεταξύ Ελλάδας 6, και
 –  05.03.1984»  (  .1548/1985,  «     Κύπρου κυρωτικός 6, ν υποβολή προσφορών Σύμβαση Σερβίας 6, περί απαλλαγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

     –  15.09.1977»  (  .4231/2014)).επικύρωση Σερβίας 6, ορισμέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών πράξεων υποβολή προσφορών και εγγράφων υποβολή προσφορών κυρωτικός 6, ν υποβολή προσφορών
,         Επίση Σερβίας 6,ς 6, απαλλάσσον υποβολή προσφορώνται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απαίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, επικύρωση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παρόμοιας 6, διατύπωση Σερβίας 6,ς 6, δη Σερβίας 6,μόσια

            έγγραφα που εκδίδον υποβολή προσφορώνται από τις 6, αρχές 6, κράτους 6, μέλους 6, που υπάγον υποβολή προσφορώνται στον υποβολή προσφορών Καν υποβολή προσφορών ΕΕ
2016/1191          για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απλούστευση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ορισμέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών

  ,  ,  ,      ,      εγγράφων υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ΕΕ όπως 6, εν υποβολή προσφορώνδεικτικά το λευκό ποιν υποβολή προσφορώνικό μη Σερβίας 6,τρώο υπό τον υποβολή προσφορών όρο ότι τα
             σχετικά με το γεγον υποβολή προσφορώνός 6, αυτό δη Σερβίας 6,μόσια έγγραφα εκδίδον υποβολή προσφορώνται για πολίτη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, από τις 6,

      . αρχές 6, του κράτους 6, μέλους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ιθαγέν υποβολή προσφορώνειάς 6, του
 ,       Ση Σερβίας 6,μειών υποβολή προσφορώνεται ότι γίν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκριν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών φωτοαν υποβολή προσφορώντίγραφα εγγράφων υποβολή προσφορών που

         ,   έχουν υποβολή προσφορών εκδοθεί από αλλοδαπές 6, αρχές 6, και έχουν υποβολή προσφορών επικυρωθεί από δικη Σερβίας 6,γόρο σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα
  .  2 .     11  .  2690/1999 “  προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ περ β του άρθρου του ν υποβολή προσφορών Κώδικας 6, Διοικη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

”,        1 .2  .4250/2014.Διαδικασίας 6, όπως 6, αν υποβολή προσφορώντικαταστάθη Σερβίας 6,κε ως 6, άν υποβολή προσφορώνω με το άρθρο παρ του ν υποβολή προσφορών
   ,      ,Οι πρωτότυπες 6, εγγυή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, πλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών εγγυή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών που εκδίδον υποβολή προσφορώνται η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικά

     ,    ,   προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται με ευθύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, του οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα σε κλειστό φάκελο στον υποβολή προσφορών οποίο
  ,         αν υποβολή προσφορώναγράφεται ο αποστολέας 6, τα στοιχεία του παρόν υποβολή προσφορώντος 6, διαγων υποβολή προσφορώνισμού και ως 6, παραλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνπτη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,

 ,          Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διαγων υποβολή προσφορώνισμού το αργότερο πριν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία και ώρα αποσφράγιση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών
    . 3.1  ,     προσφορών υποβολή προσφορών που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, άλλως 6, η Σερβίας 6, προσφορά απορρίπτεται ως 6,
      .  απαράδεκτη Σερβίας 6, μετά από γν υποβολή προσφορώνώμη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Διαγων υποβολή προσφορώνισμού
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          Η προσκόμιση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών εγγυή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, πραγματοποιείται είτε με κατάθεση Σερβίας 6, του ως 6,
       ,    άν υποβολή προσφορώνω φακέλου στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσία πρωτοκόλλου τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, είτε με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αποστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

 ,  .        του ταχυδρομικώς 6, επί αποδείξει Τ.Κ. 185 33ο βάρος 6, απόδειξη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, έγκαιρη Σερβίας 6,ς 6, προσκόμιση Σερβίας 6,ς 6, φέρει ο
 .         οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, Τ.Κ. 185 33ο εμπρόθεσμο αποδεικν υποβολή προσφορώνύεται με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επίκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του αριθμού
         .πρωτοκόλλου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσκόμιση Σερβίας 6, του σχετικού αποδεικτικού αποστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κατά περίπτωση Σερβίας 6,

          Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που επιλεγεί η Σερβίας 6, αποστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του φακέλου τη Σερβίας 6,ς 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
,     ,      ταχυδρομικώς 6, ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, αν υποβολή προσφορώναρτά εφόσον υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών διαθέτει αριθμό έγκαιρη Σερβίας 6,ς 6,

        ,    εισαγωγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του φακέλου του στο πρωτόκολλο τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, το αργότερο έως 6,
      ,    τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία και ώρα αποσφράγιση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών μέσω τη Σερβίας 6,ς 6, λειτουργικότη Σερβίας 6,τας 6,

« »,       (  Επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνία τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμιση Σερβίας 6,ς 6, αποδεικτικό κατάθεση Σερβίας 6,ς 6,
  -  ),     σε υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, ταχυδρομείου ταχυμεταφορών υποβολή προσφορών προκειμέν υποβολή προσφορώνου ν υποβολή προσφορώνα εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερώσει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

           ( )αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περί τη Σερβίας 6,ς 6, τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, υποχρέωσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του σχετικά με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εμπρόθεσμη Σερβίας 6,
       .προσκόμιση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του στον υποβολή προσφορών παρόν υποβολή προσφορώντα διαγων υποβολή προσφορώνισμό

           Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τεί από προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6, και υποψή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνφιους 6, σε οποιοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε
      ,      χρον υποβολή προσφορώνικό ση Σερβίας 6,μείο κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6, ν υποβολή προσφορώνα υποβάλλουν υποβολή προσφορών σε έν υποβολή προσφορώντυπη Σερβίας 6, μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και

           σε εύλογη Σερβίας 6, προθεσμία όλα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ορισμέν υποβολή προσφορώνα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά και στοιχεία που έχουν υποβολή προσφορών υποβάλει
          .η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικά όταν υποβολή προσφορών αυτό απαιτείται για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ορθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διεξαγωγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6,

    Οπαραπάνω σφραγισμένος Αρχής φάκελος Αρχής          :θα αν υποβολή προσφορώναγράφει με κεφαλαία τα εξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,  
:ΠΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  /   : Δ ΝΣΗ ΑΝΑΘΕΤ.Κ. 185 33ΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

 126,  . . 185 33Αλκιβιάδου Πειραιάς 6, Τ.Κ. 185 33 Κ
  ΠΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ . .  1514/2022   «  Υ,ΠΑΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΟ Υ,ΠΗΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

       . . .  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΟΠΑΝ »  με
  κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών  ,   ,   .πλέον υποβολή προσφορών συμφέρουσα από οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άποψη Σερβίας 6, προσφορά βάσει τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

:  (   )ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ Σ ΑΤΤΙΚΗΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΤΟΛΕΑ      «και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνδειξη Σερβίας 6,   ΝΑ ΜΗΝ  
ΑΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΦΡΑΓΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΤΟΥ,Ν  ».  

          Όσα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, απαιτείται ν υποβολή προσφορώνα υποβλη Σερβίας 6,θούν υποβολή προσφορών σε έν υποβολή προσφορώντυπη Σερβίας 6, μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών
   , , ,     .πρέπει ν υποβολή προσφορώνα έχουν υποβολή προσφορών ξέσματα σβη Σερβίας 6,σίματα προσθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκες 6, διορθώσεις 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλου είδους 6, αλλοιώσεις 6,

       ,     Εάν υποβολή προσφορών υπάρχει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε προσθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διόρθωση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πρέπει ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι
     ,     καθαρογραμμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, και μον υποβολή προσφορώνογραμμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, από τον υποβολή προσφορών προσφέρον υποβολή προσφορώντα το δε αρμόδιο όργαν υποβολή προσφορώνο

    ,    ,   παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και αποσφράγιση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών κατά τον υποβολή προσφορών έλεγχο μον υποβολή προσφορώνογράφει και
     .   ,   ’σφραγίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τυχόν υποβολή προσφορών διόρθωση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκη Σερβίας 6, Η προσφορά απορρίπτεται όταν υποβολή προσφορών υπάρχουν υποβολή προσφορών σ

     ,       αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διορθώσεις 6, που τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καθιστούν υποβολή προσφορών ασαφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κρίση Σερβίας 6, του οργάν υποβολή προσφορώνου αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών
.προσφορών υποβολή προσφορών

2.4.3   «   -  » ΠεριεχόμεναΦακέλου Δικαιολογητικά Σ ΑΤΤΙΚΗΣυμμετοχής Αρχής ΤεχνικήΠροσφορά

2.4.3.1   Δικαιολογητικά Σ ΑΤΤΙΚΗΣυμμετοχής Αρχής 

          Τ.Κ. 185 33α στοιχεία και δικαιολογη Σερβίας 6,τικά για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών προσφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6, διαγων υποβολή προσφορώνιστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
           : ) διαδικασία περιλαμβάν υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών με ποιν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία α το
    ( ),     .  1  3 Ευρωπαϊκό Εν υποβολή προσφορώνιαίο Έγγραφο Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ΕΕΕΣ όπως 6, προβλέπεται στις 6, παρ και του

 79   .  4412/2016          άρθρου του ν υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνοδευτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία ο
           οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, δύν υποβολή προσφορώναται ν υποβολή προσφορώνα διευκριν υποβολή προσφορώνίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει τις 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, που παρέχει με το ΕΕΕΣ

   . 9   , )   ,  σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ του ίδιου άρθρου β τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, όπως 6, προβλέπεται
  72  .4412/2016    2.1.5  2.2.2   στο άρθρο του Ν και τις 6, παραγράφους 6, και αν υποβολή προσφορώντίστοιχα τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,

.  διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,
      ,     Οι προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6, συμπλη Σερβίας 6,ρών υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ το οποίο αποτελεί

        . αν υποβολή προσφορώναπόσπαστο μέρος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, ως 6, Παράρτη Σερβίας 6,μα αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
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          PromitheusΗ συμπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του δύν υποβολή προσφορώναται ν υποβολή προσφορώνα πραγματοποιη Σερβίας 6,θεί με χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, του υποσυστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6,
ESPDint,       (προσβάσιμου μέσω τη Σερβίας 6,ς 6, Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Πύλη Σερβίας 6,ς 6, www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )   του ΟΠΣ

,        ΕΣΗΔΗΣ ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλη Σερβίας 6,ς 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, συμβατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, πλατφόρμας 6, υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών διαχείριση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών
.            ΕΕΕΣ Οι Οικον υποβολή προσφορώνομικοί Φορείς 6, δύν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορώνται για αυτό το σκοπό ν υποβολή προσφορώνα αξιοποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσουν υποβολή προσφορών το αν υποβολή προσφορώντίστοιχο

    XML)      η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικό αρχείο με μορφότυπο που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών
 .τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

      ,      Τ.Κ. 185 33ο συμπλη Σερβίας 6,ρωμέν υποβολή προσφορώνο από τον υποβολή προσφορών Οικον υποβολή προσφορώνομικό Φορέα ΕΕΕΣ καθώς 6, και η Σερβίας 6, τυχόν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνοδευτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
  ,         αυτού υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, υποβάλλον υποβολή προσφορώνται σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, δ΄ τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου

2.4.2.5  ,        PDF.τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σε ψη Σερβίας 6,φιακά υπογεγραμμέν υποβολή προσφορώνο η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικό αρχείο με μορφότυπο
)  ,Β Εγγύηση συμμετοχής Αρχής    σύμφων υποβολή προσφορώνα με τo  72  .4412/2016   άρθρο του Ν και τις 6, παραγράφους 6,

2.1.5  2.2.2   .     και τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, Η εγγυη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επιστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται
   ( )    (3)     σε έν υποβολή προσφορώντυπη Σερβίας 6, μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πρωτότυπο εν υποβολή προσφορώντός 6, τριών υποβολή προσφορών εργασίμων υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

.            υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Επιση Σερβίας 6,μαίν υποβολή προσφορώνεται ότι η Σερβίας 6, εν υποβολή προσφορών λόγω υποχρέωση Σερβίας 6, δεν υποβολή προσφορών ισχύει για τις 6, εγγυή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6,
  ( . .   . . . . .).η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6, π χ εγγυή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, του Τ.Κ. 185 33 Μ Ε Δ Ε

2.4.3.2  ΤεχνικήΠροσφορά
H             τεχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφορά θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα καλύπτει όλες 6, τις 6, απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, και τις 6, προδιαγραφές 6, που

         “ -έχουν υποβολή προσφορών τεθεί από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με το κεφάλαιο Απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, Τ.Κ. 185 33εχν υποβολή προσφορώνικές 6,
”      ,     Προδιαγραφές 6, του Παραρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Ι τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, περιγράφον υποβολή προσφορώντας 6, ακριβώς 6, πώς 6, οι
    .    συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνες 6, απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, και προδιαγραφές 6, πλη Σερβίας 6,ρούν υποβολή προσφορώνται Περιλαμβάν υποβολή προσφορώνει ιδίως 6, τα

  ,         έγγραφα και δικαιολογη Σερβίας 6,τικά βάσει των υποβολή προσφορών οποίων υποβολή προσφορών θα αξιολογη Σερβίας 6,θεί η Σερβίας 6, καταλλη Σερβίας 6,λότη Σερβίας 6,τα των υποβολή προσφορών
 ,      ,     προσφερόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών με βάση Σερβίας 6, το κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα αν υποβολή προσφορώναλυτικώς 6,

   . αν υποβολή προσφορώναφερόμεν υποβολή προσφορώνα στο Παράρτη Σερβίας 6,μα Ι
           Οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, αν υποβολή προσφορώναφέρουν υποβολή προσφορών το τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, που προτίθεν υποβολή προσφορώνται ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναθέσουν υποβολή προσφορών

    ,      .υπό μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπεργολαβίας 6, σε τρίτους 6, καθώς 6, και τους 6, υπεργολάβους 6, που προτείν υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών
          Οι τεχν υποβολή προσφορώνικές 6, προσφορές 6, θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα περιλαμβάν υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρουσίαση Σερβίας 6, και οποιων υποβολή προσφορώνδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε

 ,          άλλων υποβολή προσφορών στοιχείων υποβολή προσφορών που ο υποψή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνφιος 6, κρίν υποβολή προσφορώνει σκόπιμο ν υποβολή προσφορώνα συμπεριλάβει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά του
     ,       και πέραν υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών όσων υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται αν υποβολή προσφορώνωτέρω που θα συμβάλουν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόδειξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

           δυν υποβολή προσφορώνατότη Σερβίας 6,τας 6, του υποψη Σερβίας 6,φίου ν υποβολή προσφορώνα καλύψει το σύν υποβολή προσφορώνολο των υποβολή προσφορών απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών κατά το καλύτερο
         .δυν υποβολή προσφορώνατό τρόπο και ν υποβολή προσφορώνα τεκμη Σερβίας 6,ριών υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ρεαλιστικότη Σερβίας 6,τα τη Σερβίας 6,ς 6, πρόταση Σερβίας 6,ς 6, του

2.4.4   «  »  /    Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομική Προσφορά Τρόπος Αρχής σύνταξης Αρχής και
  υποβολής Αρχής οικονομικών προσφορών

      ,    Η Οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προσφορά συν υποβολή προσφορώντάσσεται σε η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με βάση Σερβίας 6, το αν υποβολή προσφορώναγραφόμεν υποβολή προσφορώνο
  2.3.1        στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούση Σερβίας 6,ς 6, διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πλέον υποβολή προσφορών

           «συμφέρουσα από οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άποψη Σερβίας 6, προσφορά βάσει τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και σύμφων υποβολή προσφορώνα με το Υπόδειγμα
 »    Οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Προσφοράς 6, στο επισυν υποβολή προσφορώναπτόμεν υποβολή προσφορώνο Παράρτη Σερβίας 6,μα V  . τη Σερβίας 6,ς 6, διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,

        Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφορά δίν υποβολή προσφορώνεται μια και μόν υποβολή προσφορώνο προσφερόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,   €τιμή σε  (ολογράφως Αρχής 
 ),και αριθμητικώς Αρχής        .  που αν υποβολή προσφορώναφέρεται στο σύν υποβολή προσφορώνολο τη Σερβίας 6,ς 6, οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφοράς 6, Η

             οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφορά θα αφορά στη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προτειν υποβολή προσφορώνόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών για το εν υποβολή προσφορών λόγω έργο σε
  .Ευρώ πλέον υποβολή προσφορών ΦΠΑ

       Επισημαίνεται ότι στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της Αρχής οικονομικής Αρχής 
        προσφοράς Αρχής του συστήματος Αρχής οι συμμετέχοντες Αρχής θα συμπληρώσουν ως Αρχής τιμή
         προσφοράς Αρχής τους Αρχής την τιμή που προκύπτει μετά την αφαίρεση του

   . προσφερόμενου ποσοστού της Αρχής έκπτωσης Αρχής 
          Οι προσφερόμεν υποβολή προσφορώνες 6, τιμές 6, θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα περιλαμβάν υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών το σύν υποβολή προσφορώνολο των υποβολή προσφορών προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών

          .επιβαρύν υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών και δαπαν υποβολή προσφορώνών υποβολή προσφορών του υποψη Σερβίας 6,φίου για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6, εκτέλεση Σερβίας 6, του Έργου
            Οι τιμές 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών υπόκειν υποβολή προσφορώνται σε μεταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών διάρκεια ισχύος 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

    .       προσφοράς 6, και εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Ο υποψή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνφιος 6, Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, έχει μελετή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει και
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             εκτιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει τις 6, απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, του Έργου και τα οικον υποβολή προσφορώνομικά μεγέθη Σερβίας 6, που θα απαιτη Σερβίας 6,θούν υποβολή προσφορών για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
             καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών εργασιών υποβολή προσφορών και εγγυάται για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ακρίβεια των υποβολή προσφορών επί μέρους 6, στοιχείων υποβολή προσφορών του

.            κόστους 6, Καμία αξίωση Σερβίας 6, για πρόσθετη Σερβίας 6, χρη Σερβίας 6,ματοδότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, δεν υποβολή προσφορών θα μπορεί ν υποβολή προσφορώνα προβλη Σερβίας 6,θεί από τον υποβολή προσφορών
.Αν υποβολή προσφορώνάδοχο

       .        Τ.Κ. 185 33α τιμολόγια του Αν υποβολή προσφορώναδόχου θα είν υποβολή προσφορώναι σε ευρώ Η καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του θα γίν υποβολή προσφορώνεται
        .στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Ελλάδα σε ευρώ σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ισχύουσα ν υποβολή προσφορώνομοθεσία

           Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, επιβαρύν υποβολή προσφορώνεται με κάθε άλλη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνόμιμη Σερβίας 6, ασφαλιστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εισφορά και κράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, υπέρ
    ,        Νομικών υποβολή προσφορών Προσώπων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλων υποβολή προσφορών Οργαν υποβολή προσφορώνισμών υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, οποία κατά ν υποβολή προσφορώνόμο βαρύν υποβολή προσφορώνει τον υποβολή προσφορών παρέχον υποβολή προσφορώντα τις 6,

 ( ).υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, Αν υποβολή προσφορώνάδοχο
            Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφορά θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα επιλέγεται με σαφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνεια έν υποβολή προσφορώνας 6, από τους 6, τρόπους 6,

    . (5.1)   .πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, που περιγράφον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,  
      : Ως 6, απαράδεκτες 6, θα απορρίπτον υποβολή προσφορώνται προσφορές 6, στις 6, οποίες 6,

)            , α δεν υποβολή προσφορών δίν υποβολή προσφορώνεται τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε ΕΥΡΩ ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών καθορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται σχέση Σερβίας 6, ΕΥΡΩ προς 6, ξέν υποβολή προσφορώνο ν υποβολή προσφορώνόμισμα
)       ,      102 β δεν υποβολή προσφορών προκύπτει με σαφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνεια η Σερβίας 6, προσφερόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιφύλαξη Σερβίας 6, του άρθρου του
. 4412/2016  ν υποβολή προσφορών και
)           γ η Σερβίας 6, τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπερβαίν υποβολή προσφορώνει τον υποβολή προσφορών προϋπολογισμό τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, που καθορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται και

          . τεκμη Σερβίας 6,ριών υποβολή προσφορώνεται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στο Παράρτη Σερβίας 6,μα Ι τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,
     ’        Οι προσφερόμεν υποβολή προσφορώνες 6, τιμές 6, είν υποβολή προσφορώναι σταθερές 6, καθ όλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και δεν υποβολή προσφορών

.αν υποβολή προσφορώναπροσαρμόζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται
          , Σε περίπτωση Σερβίας 6, που η Σερβίας 6, τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφοράς 6, υποψη Σερβίας 6,φίου είν υποβολή προσφορώναι ιδιαίτερα χαμη Σερβίας 6,λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών θα

          ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τείται από τον υποβολή προσφορών υποψή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνφιο Αν υποβολή προσφορώνάδοχο έγγραφη Σερβίας 6, λεπτομερή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αιτιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώνάλυση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
   (       88  .4412/2016).Οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Προσφοράς 6, του με βάση Σερβίας 6, τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο του Ν

2.4.5    Χρόνος Αρχής ισχύος Αρχής των προσφορών

         Οι υποβαλλόμεν υποβολή προσφορώνες 6, προσφορές 6, ισχύουν υποβολή προσφορών και δεσμεύουν υποβολή προσφορών τους 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, για
 διάστη Σερβίας 6,μα  (3)  τριών μηνών       . από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επομέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διεν υποβολή προσφορώνέργειας 6, του διαγων υποβολή προσφορώνισμού

          Προσφορά η Σερβίας 6, οποία ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει χρόν υποβολή προσφορώνο ισχύος 6, μικρότερο από τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνωτέρω προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνο
.απορρίπτεται

       ,     Η ισχύς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, μπορεί ν υποβολή προσφορώνα παρατείν υποβολή προσφορώνεται εγγράφως 6, εφόσον υποβολή προσφορών τούτο ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,θεί από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
 ,      ,      αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, με αν υποβολή προσφορώντίστοιχη Σερβίας 6, παράταση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εγγυη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

        72 . 1   . 4412/2016επιστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο παρ α του ν υποβολή προσφορών
 και   τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο 2.2.2.  ,  '       τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, κατ αν υποβολή προσφορώνώτατο όριο για χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα ίσο με
     .      τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω αρχική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διάρκεια Σε περίπτωση Σερβίας 6, αιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6,

      ,     ,  αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, για παράταση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ισχύος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, για τους 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, που
  ,        ,   αποδέχτη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράταση Σερβίας 6, πριν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, ισχύος 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών τους 6, οι προσφορές 6,

         .ισχύουν υποβολή προσφορών και τους 6, δεσμεύουν υποβολή προσφορών για το επιπλέον υποβολή προσφορών αυτό χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα
           Μετά τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, και του παραπάν υποβολή προσφορώνω αν υποβολή προσφορώνώτατου ορίου χρόν υποβολή προσφορώνου παράταση Σερβίας 6,ς 6, ισχύος 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

,       ,    προσφοράς 6, τα αποτελέσματα τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6, αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, ματαιών υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται εκτός 6, αν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,
  ,  , ,     αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κρίν υποβολή προσφορώνει κατά περίπτωση Σερβίας 6, αιτιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνα ότι η Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνέχιση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6,

   ,        εξυπη Σερβίας 6,ρετεί το δη Σερβίας 6,μόσιο συμφέρον υποβολή προσφορών οπότε οι οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6, που συμμετέχουν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,
           διαδικασία μπορούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα επιλέξουν υποβολή προσφορών είτε ν υποβολή προσφορώνα παρατείν υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,
 ,           συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τους 6, εφόσον υποβολή προσφορών τους 6, ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,θεί πριν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πάροδο του αν υποβολή προσφορώνωτέρω αν υποβολή προσφορώνώτατου ορίου

     .    ,   παράταση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, τους 6, είτε όχι Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τελευταία περίπτωση Σερβίας 6, η Σερβίας 6, διαδικασία
          συν υποβολή προσφορώνεχίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται με όσους 6, παρέτειν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορών τις 6, προσφορές 6, τους 6, και αποκλείον υποβολή προσφορώνται οι λοιποί

 .οικον υποβολή προσφορώνομικοί φορείς 6,
             Σε περίπτωση Σερβίας 6, που λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξει ο χρόν υποβολή προσφορώνος 6, ισχύος 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών και δεν υποβολή προσφορών ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,θεί παράταση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

,         ,   προσφοράς 6, η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δύν υποβολή προσφορώναται με αιτιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, απόφασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, εφόσον υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,
      ,      εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, εξυπη Σερβίας 6,ρετεί το δη Σερβίας 6,μόσιο συμφέρον υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει εκ των υποβολή προσφορών υστέρων υποβολή προσφορών από
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         τους 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, που συμμετέχουν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6, διαδικασία ν υποβολή προσφορώνα παρατείν υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
 προσφορά τους 6,.

2.4.6   Λόγοι απόρριψης Αρχής προσφορών

H            αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με βάση Σερβίας 6, τα αποτελέσματα του ελέγχου και τη Σερβίας 6,ς 6, αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών
, ,   , :προσφορών υποβολή προσφορών απορρίπτει σε κάθε περίπτωση Σερβίας 6, προσφορά

)     ,         α η Σερβίας 6, οποία δεν υποβολή προσφορών υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον υποβολή προσφορών τρόπο και με το περιεχόμεν υποβολή προσφορώνο που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται
      2.4.1 (    ),πιο πάν υποβολή προσφορώνω και συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνα στις 6, παραγράφους 6, Γεν υποβολή προσφορώνικοί όροι υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφορών υποβολή προσφορών

2.4.2.  (     ),  2.4.3.  (  Χρόν υποβολή προσφορώνος 6, και τρόπος 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφορών υποβολή προσφορών Περιεχόμεν υποβολή προσφορώνα φακέλου
  -   ),  2.4.4.  (  Δικαιολογη Σερβίας 6,τικά Συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Τ.Κ. 185 33εχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προσφορά Περιεχόμεν υποβολή προσφορώνα Φακέλου

«  » /      ), 2.4.5.Οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προσφορά Τ.Κ. 185 33ρόπος 6, σύν υποβολή προσφορώνταξη Σερβίας 6,ς 6, και υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών
(    ),  3.1.  (    ),  3.2Χρόν υποβολή προσφορώνος 6, ισχύος 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών Αποσφράγιση Σερβίας 6, και αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, προσφορών υποβολή προσφορών
(      -  Πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών προσωριν υποβολή προσφορώνού αν υποβολή προσφορώναδόχου Δικαιολογη Σερβίας 6,τικά

 )  ,προσωριν υποβολή προσφορώνού αν υποβολή προσφορώναδόχου τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,
)    , ,      ,β η Σερβίας 6, οποία περιέχει ατελείς 6, ελλιπείς 6, ασαφείς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών λαν υποβολή προσφορώνθασμέν υποβολή προσφορώνες 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τεκμη Σερβίας 6,ρίωση Σερβίας 6,

      ,    συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών που περιέχον υποβολή προσφορώνται στο Τ.Κ. 185 33ΕΥΔ εφόσον υποβολή προσφορών αυτές 6, δεν υποβολή προσφορών
 ,  ,     ,  επιδέχον υποβολή προσφορώνται συμπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6,ς 6, διόρθωση Σερβίας 6,ς 6, αποσαφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνιση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διευκρίν υποβολή προσφορώνιση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εφόσον υποβολή προσφορών

,      ,   επιδέχον υποβολή προσφορώνται δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών αποκατασταθεί από τον υποβολή προσφορών προσφέρον υποβολή προσφορώντα εν υποβολή προσφορώντός 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προκαθορισμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6,
,     102  .  4412/2016   .  3.1.2.1   προθεσμίας 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα το άρθρο του ν υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,
,διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,

)           ,   γ για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία ο προσφέρων υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών παράσχει τις 6, απαιτούμεν υποβολή προσφορώνες 6, εξη Σερβίας 6,γή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, εν υποβολή προσφορώντός 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
           προκαθορισμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, προθεσμίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, εξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, δεν υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι αποδεκτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

   . 3.1.2.1      102  103  . 4412/2016,σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, και τα άρθρα και του ν υποβολή προσφορών
)     , δ η Σερβίας 6, οποία είν υποβολή προσφορώναι εν υποβολή προσφορώναλλακτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφορά
)            ε η Σερβίας 6, οποία υποβάλλεται από έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορών προσφέρον υποβολή προσφορώντα που έχει υποβάλλει δύο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περισσότερες 6,

.    ,      2.2.3.4 .  προσφορές 6, Ο περιορισμός 6, αυτός 6, ισχύει υπό τους 6, όρους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου περ γ τη Σερβίας 6,ς 6,
 ( .   . 4  73  . 4412/2016)    παρούσας 6, περ γ΄ τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, εν υποβολή προσφορώνώσεων υποβολή προσφορών

    ,       οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών με κοιν υποβολή προσφορώνά μέλη Σερβίας 6, καθώς 6, και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών που
      .συμμετέχουν υποβολή προσφορών είτε αυτοτελώς 6, είτε ως 6, μέλη Σερβίας 6, εν υποβολή προσφορώνώσεων υποβολή προσφορών

)     ,ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6, οποία είν υποβολή προσφορώναι υπό αίρεση Σερβίας 6,
)       η Σερβίας 6, η Σερβίας 6, οποία θέτει όρο αν υποβολή προσφορώναπροσαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
)            θ εφόσον υποβολή προσφορών διαπιστωθεί ότι είν υποβολή προσφορώναι ασυν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθιστα χαμη Σερβίας 6,λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διότι δε συμμορφών υποβολή προσφορώνεται με τις 6,

    . 2   18  .4412/2016,ισχύουσες 6, υποχρεώσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών
)             ι η Σερβίας 6, οποία παρουσιάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει αποκλίσεις 6, ως 6, προς 6, τους 6, όρους 6, και τις 6, τεχν υποβολή προσφορώνικές 6, προδιαγραφές 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

,σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
)             ια η Σερβίας 6, οποία παρουσιάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει ελλείψεις 6, ως 6, προς 6, τα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά που ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τούν υποβολή προσφορώνται από τα

   ,       έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, εφόσον υποβολή προσφορών αυτές 6, δεν υποβολή προσφορών θεραπευτούν υποβολή προσφορών από τον υποβολή προσφορών προσφέρον υποβολή προσφορώντα
      ,    , με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6, συμπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, εν υποβολή προσφορώντός 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προκαθορισμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, προθεσμίας 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα
   102  103  .4412/2016,με τα άρθρα και του ν υποβολή προσφορών
)       103  . 4412/2016,   ιβ εάν υποβολή προσφορών από τα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά του άρθρου του ν υποβολή προσφορών που προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται από

  ,   τον υποβολή προσφορών προσωριν υποβολή προσφορώνό αν υποβολή προσφορώνάδοχο δεν υποβολή προσφορών αποδεικν υποβολή προσφορώνύεται       η Σερβίας 6, μη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνδρομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών λόγων υποβολή προσφορών αποκλεισμού τη Σερβίας 6,ς 6,
 2.2.3            παραγράφου τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, μιας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περισσότερων υποβολή προσφορών από τις 6, απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, των υποβολή προσφορών

  ,      2.2.4.  .,   κριτη Σερβίας 6,ρίων υποβολή προσφορών ποιοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, παραγράφους 6, επ περί κριτη Σερβίας 6,ρίων υποβολή προσφορών
,επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

)           103  .4412/2016,ιγ εάν υποβολή προσφορών κατά τον υποβολή προσφορών έλεγχο των υποβολή προσφορών ως 6, άν υποβολή προσφορώνω δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών του άρθρου του ν υποβολή προσφορών
     ,      79  .  4412/2016,διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δη Σερβίας 6,λώθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο του ν υποβολή προσφορών

   ,       είν υποβολή προσφορώναι εκ προθέσεως 6, απατη Σερβίας 6,λά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ότι έχουν υποβολή προσφορών υποβλη Σερβίας 6,θεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3.   -    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΗΠΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΦΟΡΩΝ

3.1     Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1   Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

   ,        Τ.Κ. 185 33ο πιστοποιη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνο στο ΕΣΗΔΗΣ για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αποσφράγιση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών αρμόδιο όργαν υποβολή προσφορώνο
  ,     /  ,  τη Σερβίας 6,ς 6, Αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντοι η Σερβίας 6, επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διεν υποβολή προσφορώνέργειας 6, επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, εφεξής Αρχής 

 Επιτροπή Διαγωνισμού,       προβαίν υποβολή προσφορώνει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώναρξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6, η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
    ,     100   .  4412/2016,αποσφράγιση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών φακέλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών κατά το άρθρο του ν υποβολή προσφορών
   :ακολουθών υποβολή προσφορώντας 6, τα εξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, στάδια

    ( )  «  -Ηλεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Αποσφράγιση Σερβίας 6, του υπό φακέλου Δικαιολογη Σερβίας 6,τικά Συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
 »  Τ.Κ. 185 33εχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προσφορά και  ( )  «  »,  του υπό φακέλου Οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προσφορά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

09/08/2022,     12:00.ημέρα Τρίτη καιώρα

          Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών που αποσφραγίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται είν υποβολή προσφορώναι προσβάσιμα
         .μόν υποβολή προσφορώνο στα μέλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Διαγων υποβολή προσφορώνισμού και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

            Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα καλέσει τους 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, ν υποβολή προσφορώνα συμπλη Σερβίας 6,ρώσουν υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα
       ,    διευκριν υποβολή προσφορώνίσουν υποβολή προσφορών τα έγγραφα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικά που έχουν υποβολή προσφορών υποβλη Σερβίας 6,θεί ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα διευκριν υποβολή προσφορώνίσουν υποβολή προσφορών το

      ,     102  .περιεχόμεν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ς 6, τεχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφοράς 6, τους 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο του ν υποβολή προσφορών
4412/2016.

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 ,        ,  Μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατά περίπτωση Σερβίας 6, η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αποσφράγιση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,
     ,    Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προβαίν υποβολή προσφορώνει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, αυτών υποβολή προσφορών μέσω των υποβολή προσφορών αρμόδιων υποβολή προσφορών

    ,      πιστοποιη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ οργάν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, εφαρμοζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών κατά τα λοιπά των υποβολή προσφορών κειμέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών
.διατάξεων υποβολή προσφορών

  ,         , Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ρών υποβολή προσφορώντας 6, τις 6, αρχές 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ίση Σερβίας 6,ς 6, μεταχείριση Σερβίας 6,ς 6, και τη Σερβίας 6,ς 6, διαφάν υποβολή προσφορώνειας 6, ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τά
    ,        από τους 6, προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, όταν υποβολή προσφορών οι πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, τεκμη Σερβίας 6,ρίωση Σερβίας 6, που

        ,πρέπει ν υποβολή προσφορώνα υποβάλλον υποβολή προσφορώνται είν υποβολή προσφορώναι ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εμφαν υποβολή προσφορώνίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται ελλιπείς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών λαν υποβολή προσφορώνθασμέν υποβολή προσφορώνες 6,
   συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών εκείν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών στο ΕΕΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,      ,  ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών όταν υποβολή προσφορών λείπουν υποβολή προσφορών συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνα έγγραφα ν υποβολή προσφορώνα

,   ,        υποβάλλουν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα συμπλη Σερβίας 6,ρών υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα αποσαφη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα ολοκλη Σερβίας 6,ρών υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών τις 6, σχετικές 6,
  ,        (10)  πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τεκμη Σερβίας 6,ρίωση Σερβίας 6, εν υποβολή προσφορώντός 6, προθεσμίας 6, όχι μικρότερη Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών δέκα η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών και

    (20)        όχι μεγαλύτερη Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών είκοσι η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, σε αυτούς 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
 .σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,          Η συμπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, αποσαφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνιση Σερβίας 6, ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τείται και γίν υποβολή προσφορώνεται αποδεκτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

     υπό τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προϋπόθεση Σερβίας 6, ότι δεν υποβολή προσφορών        τροποποιείται η Σερβίας 6, προσφορά του οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα και ότι
    ,       αφορά σε στοιχεία ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεδομέν υποβολή προσφορώνα των υποβολή προσφορών οποίων υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι αν υποβολή προσφορώντικειμεν υποβολή προσφορώνικά εξακριβώσιμος 6, ο

         προγεν υποβολή προσφορώνέστερος 6, χαρακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρας 6, σε σχέση Σερβίας 6, με το πέρας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, καταλη Σερβίας 6,κτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προθεσμίας 6,
 .         παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφορών υποβολή προσφορών Τ.Κ. 185 33α αν υποβολή προσφορώνωτέρω ισχύουν υποβολή προσφορών κατ΄ αν υποβολή προσφορώναλογίαν υποβολή προσφορών και για τυχόν υποβολή προσφορών ελλείπουσες 6,

,        .δη Σερβίας 6,λώσεις 6, υπό τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προϋπόθεση Σερβίας 6, ότι βεβαιών υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών γεγον υποβολή προσφορώνότα αν υποβολή προσφορώντικειμεν υποβολή προσφορώνικώς 6, εξακριβώσιμα
)α      Η Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διαγων υποβολή προσφορώνισμού εξετάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει   αρχικά την   προσκόμιση της Αρχής εγγύησης Αρχής 

συμμετοχής Αρχής ,      1    72.    σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο του άρθρου Σε περίπτωση Σερβίας 6, παράλειψη Σερβίας 6,ς 6,
,       ,   προσκόμιση Σερβίας 6,ς 6, είτε τη Σερβίας 6,ς 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6, μέχρι τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
   ,      καταλη Σερβίας 6,κτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφορών υποβολή προσφορών είτε του πρωτοτύπου τη Σερβίας 6,ς 6, έν υποβολή προσφορώντυπη Σερβίας 6,ς 6,

 ,       ,   εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, μέχρι τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία και ώρα αποσφράγιση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6, Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
          Διαγων υποβολή προσφορώνισμού συν υποβολή προσφορώντάσσει πρακτικό στο οποίο ειση Σερβίας 6,γείται τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόρριψη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, ως 6,
.απαράδεκτη Σερβίας 6,ς 6,

       ,     Στη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνέχεια εκδίδεται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία επικυρών υποβολή προσφορώνεται το
 .         αν υποβολή προσφορώνωτέρω πρακτικό Η απόφαση Σερβίας 6, απόρριψη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, του παρόν υποβολή προσφορώντος 6, εδαφίου
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          εκδίδεται πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6, οποιασδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε άλλη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, σχετικά με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
        αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, οικείας 6, διαδικασίας 6, αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και

    ,     κοιν υποβολή προσφορώνοποιείται σε όλους 6, τους 6, προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6, μέσω τη Σερβίας 6,ς 6, λειτουργικότη Σερβίας 6,τας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
« »     .Επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίας 6, του η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικού διαγων υποβολή προσφορώνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ

       ,     Κατά τη Σερβίας 6,ς 6, εν υποβολή προσφορών λόγω απόφαση Σερβίας 6,ς 6, χωρεί προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα
  3.4  .στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,

           Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνεί παράλλη Σερβίας 6,λα με τους 6, φορείς 6, που φέρον υποβολή προσφορώνται ν υποβολή προσφορώνα έχουν υποβολή προσφορών
   ,      εκδώσει τις 6, εγγυη Σερβίας 6,τικές 6, επιστολές 6, προκειμέν υποβολή προσφορώνου ν υποβολή προσφορώνα διαπιστώσει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εγκυρότη Σερβίας 6,τά τους 6,  .

)β            Μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώνωτέρω απόφαση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6, Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διαγων υποβολή προσφορώνισμού προβαίν υποβολή προσφορώνει αρχικά
   στον υποβολή προσφορών έλεγχο των υποβολή προσφορών        δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και εν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνεχεία στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών

 τεχν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών       των υποβολή προσφορών προσφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών οποίων υποβολή προσφορών τα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
 .έκριν υποβολή προσφορώνε πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,            Η αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, γίν υποβολή προσφορώνεται σύμφων υποβολή προσφορώνα με τους 6, όρους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, και η Σερβίας 6,

        διαδικασία αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ολοκλη Σερβίας 6,ρών υποβολή προσφορώνεται με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταχώριση Σερβίας 6, σε πρακτικό των υποβολή προσφορών
,         προσφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών αποτελεσμάτων υποβολή προσφορών του ελέγχου και τη Σερβίας 6,ς 6, αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών

     . δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και των υποβολή προσφορών τεχν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών

)  γ        Στη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνέχεια η Σερβίας 6, Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διαγων υποβολή προσφορώνισμού προβαίν υποβολή προσφορώνει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών   αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών
προσφορών υποβολή προσφορών  ,        των υποβολή προσφορών προσφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών οποίων υποβολή προσφορών τα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και η Σερβίας 6, τεχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

  ,       προσφορά κρίθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών αποδεκτά συν υποβολή προσφορώντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται οι
        οικον υποβολή προσφορώνομικές 6, προσφορές 6, κατά σειρά μειοδοσίας 6, και ειση Σερβίας 6,γείται αιτιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνα τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

   ,         αποδοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απόρριψή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατάταξη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδειξη Σερβίας 6, του
 . προσωριν υποβολή προσφορώνού αν υποβολή προσφορώναδόχου

           Εάν υποβολή προσφορών οι προσφορές 6, φαίν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται ασυν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθιστα χαμη Σερβίας 6,λές 6, σε σχέση Σερβίας 6, με το αν υποβολή προσφορώντικείμεν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ς 6,
,         ,σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απαιτεί από τους 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6,   μέσω τη Σερβίας 6,ς 6,

  « »     ,  λειτουργικότη Σερβίας 6,τας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίας 6, του η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικού διαγων υποβολή προσφορώνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ ν υποβολή προσφορώνα
          ,  εξη Σερβίας 6,γή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το κόστος 6, που προτείν υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά τους 6, εν υποβολή προσφορώντός 6,

 ,     (20)    αποκλειστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προθεσμίας 6, κατά αν υποβολή προσφορώνώτατο όριο είκοσι η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,
  .        88   89  .τη Σερβίας 6,ς 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εφαρμόζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται τα άρθρα και ν υποβολή προσφορών

4412/2016.           Εάν υποβολή προσφορών τα παρεχόμεν υποβολή προσφορώνα στοιχεία δεν υποβολή προσφορών εξη Σερβίας 6,γούν υποβολή προσφορών κατά τρόπο ικαν υποβολή προσφορώνοποιη Σερβίας 6,τικό το χαμη Σερβίας 6,λό
       ,      επίπεδο τη Σερβίας 6,ς 6, τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του κόστους 6, που προτείν υποβολή προσφορώνεται η Σερβίας 6, προσφορά απορρίπτεται ως 6, μη Σερβίας 6,

. καν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
          Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, ισότιμων υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επιλέγει τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο με

        .  κλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, μεταξύ των υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών που υπέβαλαν υποβολή προσφορών ισότιμες 6, προσφορές 6, Η κλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6,
          γίν υποβολή προσφορώνεται εν υποβολή προσφορώνώπιον υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του Διαγων υποβολή προσφορώνισμού και παρουσία των υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών

    .που υπέβαλαν υποβολή προσφορών τις 6, ισότιμες 6, προσφορές 6,
 ,          Στη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνέχεια εφόσον υποβολή προσφορών το αποφαιν υποβολή προσφορώνόμεν υποβολή προσφορώνο όργαν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εγκρίν υποβολή προσφορώνει τα

  αν υποβολή προσφορώνωτέρω πρακτικά         εκδίδεται απόφαση Σερβίας 6, για τα αποτελέσματα όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνωτέρω σταδίων υποβολή προσφορών
(«  », «  »  «  »)  Δικαιολογη Σερβίας 6,τικά Συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Τ.Κ. 185 33εχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προσφορά και Οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προσφορά και η Σερβίας 6,

   ,     « »αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσκαλεί εγγράφως 6, μέσω τη Σερβίας 6,ς 6, λειτουργικότη Σερβίας 6,τας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίας 6,
    ,       του η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικού διαγων υποβολή προσφορώνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ τον υποβολή προσφορών πρώτο σε κατάταξη Σερβίας 6, μειοδότη Σερβίας 6, στον υποβολή προσφορών

      («  »)    οποίον υποβολή προσφορών πρόκειται ν υποβολή προσφορώνα γίν υποβολή προσφορώνει η Σερβίας 6, κατακύρωση Σερβίας 6, προσωριν υποβολή προσφορώνός 6, αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, ν υποβολή προσφορώνα υποβάλει τα
 ,         103   δικαιολογη Σερβίας 6,τικά κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με όσα ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στο άρθρο και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

 3.2  ,     . παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, περί πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, για υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών  Η απόφαση Σερβίας 6,
        έγκριση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών πρακτικών υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνοποιείται στους 6, προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6, και εν υποβολή προσφορώνσωματών υποβολή προσφορώνεται

  .στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6, κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6,
  ,       ,   Σε κάθε περίπτωση Σερβίας 6, όταν υποβολή προσφορών εξ αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, έχει υποβλη Σερβίας 6,θεί μία προσφορά τα αποτελέσματα όλων υποβολή προσφορών

    ,    ,  των υποβολή προσφορών σταδίων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6, αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντοι Δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών Συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Τ.Κ. 185 33εχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
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   ,      Προσφοράς 6, και Οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Προσφοράς 6, επικυρών υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6, κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6,
  105   .  4412/2016,      3.3   ,  του άρθρου του ν υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, που

         .    εκδίδεται μετά το πέρας 6, και του τελευταίου σταδίου τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6, Κατά τη Σερβίας 6,ς 6, εν υποβολή προσφορών λόγω
   ,        3.4  απόφαση Σερβίας 6,ς 6, χωρεί προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6,
.παρούσας 6,

3.2      -Πρόσκληση υποβολής Αρχής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
  Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

1.      ,      Μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αποστέλλει σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
    ,       η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, στον υποβολή προσφορών προσφέρον υποβολή προσφορώντα στον υποβολή προσφορών οποίο πρόκειται ν υποβολή προσφορώνα γίν υποβολή προσφορώνει η Σερβίας 6, κατακύρωση Σερβίας 6,

(«  »),      « »  προσωριν υποβολή προσφορώνό αν υποβολή προσφορώνάδοχο μέσω τη Σερβίας 6,ς 6, λειτουργικότη Σερβίας 6,τας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίας 6, του
          η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικού διαγων υποβολή προσφορώνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον υποβολή προσφορών καλεί ν υποβολή προσφορώνα υποβάλει εν υποβολή προσφορώντός 6, προθεσμίας 6,

 (10)           , δέκα η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, έγγραφη Σερβίας 6,ς 6, ειδοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, σε αυτόν υποβολή προσφορών τα
         αποδεικτικά έγγραφα ν υποβολή προσφορώνομιμοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, και τα πρωτότυπα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντίγραφα όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών

     2.2.9.2.   ,δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών που περιγράφον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,
           ως 6, αποδεικτικά στοιχεία για τη Σερβίας 6, μη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνδρομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών λόγων υποβολή προσφορών αποκλεισμού τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου

2.2.3  ,          τη Σερβίας 6,ς 6, διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, καθώς 6, και για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών κριτη Σερβίας 6,ρίων υποβολή προσφορών ποιοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, των υποβολή προσφορών
 2.2.4 - 2.2.8  . παραγράφων υποβολή προσφορών αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

,           Ειδικότερα το σύν υποβολή προσφορώνολο των υποβολή προσφορών στοιχείων υποβολή προσφορών και δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω παραγράφου
         PDF, αποστέλλον υποβολή προσφορώνται από αυτόν υποβολή προσφορών σε μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών αρχείων υποβολή προσφορών με μορφότυπο σύμφων υποβολή προσφορώνα

      2.4.2.5  .με τα ειδικώς 6, οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,
          Εν υποβολή προσφορώντός 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προθεσμίας 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, των υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, και το αργότερο έως 6,

          τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τρίτη Σερβίας 6, εργάσιμη Σερβίας 6, η Σερβίας 6,μέρα από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταλη Σερβίας 6,κτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, των υποβολή προσφορών
 ,      , δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται με ευθύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, του οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

 ,        ,     αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε έν υποβολή προσφορώντυπη Σερβίας 6, μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και σε κλειστό φάκελο στον υποβολή προσφορών οποίο αν υποβολή προσφορώναγράφεται ο
,          ,αποστολέας 6, τα στοιχεία του Διαγων υποβολή προσφορώνισμού και ως 6, παραλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνπτη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6, Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διαγων υποβολή προσφορώνισμού

   ,        τα στοιχεία και δικαιολογη Σερβίας 6,τικά τα οποία απαιτείται ν υποβολή προσφορώνα προσκομισθούν υποβολή προσφορών σε έν υποβολή προσφορώντυπη Σερβίας 6, μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
(     )ως 6, πρωτότυπα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντίγραφα ,        σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνα στις 6, διατάξεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ως 6,

  2.4.2.5άν υποβολή προσφορώνω παραγράφου
           Αν υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών προσκομισθούν υποβολή προσφορών τα παραπάν υποβολή προσφορώνω δικαιολογη Σερβίας 6,τικά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπάρχουν υποβολή προσφορών ελλείψεις 6, σε αυτά που
o ,           υπ βλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών καλεί τον υποβολή προσφορών προσωριν υποβολή προσφορώνό αν υποβολή προσφορώνάδοχο ν υποβολή προσφορώνα προσκομίσει τα

          ελλείπον υποβολή προσφορώντα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα συμπλη Σερβίας 6,ρώσει τα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνδη Σερβίας 6, υποβλη Σερβίας 6,θέν υποβολή προσφορώντα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα παράσχει
,      102  . 4412/2016,   (10)  διευκριν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνοια του άρθρου του ν υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώντός 6, δέκα η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από

      .τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, σε αυτόν υποβολή προσφορών
      ,     Ο προσωριν υποβολή προσφορώνός 6, αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, δύν υποβολή προσφορώναται ν υποβολή προσφορώνα υποβάλει αίτη Σερβίας 6,μα μέσω τη Σερβίας 6,ς 6, λειτουργικότη Σερβίας 6,τας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

« »     ,    ,Επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίας 6, του η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικού διαγων υποβολή προσφορώνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ προς 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
     ,      για παράταση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω προθεσμίας 6, συν υποβολή προσφορώνοδευόμεν υποβολή προσφορώνο από αποδεικτικά έγγραφα περί

    .     αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, χορή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών προσωριν υποβολή προσφορώνού αν υποβολή προσφορώναδόχου Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,
      ,     αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παρατείν υποβολή προσφορώνει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προθεσμία υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αυτών υποβολή προσφορών για όσο χρόν υποβολή προσφορώνο απαιτη Σερβίας 6,θεί

        .     για τη Σερβίας 6, χορή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνγη Σερβίας 6,σή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, από τις 6, αρμόδιες 6, δη Σερβίας 6,μόσιες 6, αρχές 6, Ο προσωριν υποβολή προσφορώνός 6, αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, μπορεί
             ν υποβολή προσφορώνα αξιοποιεί τη Σερβίας 6, δυν υποβολή προσφορώνατότη Σερβίας 6,τα αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τόσο εν υποβολή προσφορώντός 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αρχική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προθεσμίας 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

           δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών όσο και εν υποβολή προσφορώντός 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προθεσμίας 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσκόμιση Σερβίας 6, ελλειπόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,
   ,      102  .συμπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνδη Σερβίας 6, υποβλη Σερβίας 6,θέν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνοια του άρθρου του ν υποβολή προσφορών

4412/2016,   .       ως 6, αν υποβολή προσφορώνωτέρω προβλέπεται Η παρούσα ρύθμιση Σερβίας 6, εφαρμόζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται αν υποβολή προσφορώναλόγως 6, και όταν υποβολή προσφορών
          η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσκόμιση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6, διαδικασία

          αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και πριν υποβολή προσφορών από το στάδιο
,         . 5   79κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, κατ΄ εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, διάταξη Σερβίας 6,ς 6, του πρώτου εδαφίου τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου

 . 4412/2016,         .του ν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ρουμέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών αρχών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, ίση Σερβίας 6,ς 6, μεταχείριση Σερβίας 6,ς 6, και τη Σερβίας 6,ς 6, διαφάν υποβολή προσφορώνειας 6,
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     ,    Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου καταπίπτει υπέρ της Αρχής 
          αναθέτουσας Αρχής αρχής Αρχής η εγγύηση συμμετοχής Αρχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
        προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως Αρχής επόμενη πλέον συμφέρουσα από

  ,    , :οικονομική άποψηπροσφορά τηρουμένης Αρχής της Αρχής ανωτέρωδιαδικασίας Αρχής εάν
i)           κατά τον υποβολή προσφορών έλεγχο των υποβολή προσφορών παραπάν υποβολή προσφορώνω δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που

   . . . .,     ,     δη Σερβίας 6,λώθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών με το Ε Ε Ε Σ είν υποβολή προσφορώναι εκ προθέσεως 6, απατη Σερβίας 6,λά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών υποβλη Σερβίας 6,θεί πλαστά
  , αποδεικτικά στοιχεία ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

ii)        δεν υποβολή προσφορών υποβλη Σερβίας 6,θούν υποβολή προσφορών στο προκαθορισμέν υποβολή προσφορώνο χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα τα απαιτούμεν υποβολή προσφορώνα
       πρωτότυπα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντίγραφα των υποβολή προσφορών παραπάν υποβολή προσφορώνω δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

iii)        ,  από τα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά που προσκομίσθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνομίμως 6, και εμπροθέσμως 6, δεν υποβολή προσφορών
           2.2.3αποδεικν υποβολή προσφορώνύεται η Σερβίας 6, μη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνδρομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών λόγων υποβολή προσφορών αποκλεισμού σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο

(  )           λόγοι αποκλεισμού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, μιας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περισσοτέρων υποβολή προσφορών από τις 6, απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, των υποβολή προσφορών κριτη Σερβίας 6,ρίων υποβολή προσφορών
      2.2.4   2.2.8  (  ποιοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, παραγράφους 6, έως 6, κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια ποιοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

)  ,επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,
         Σε περίπτωση Σερβίας 6, έγκαιρη Σερβίας 6,ς 6, και προσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκουσας 6, εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μέρωση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, για

           μεταβολές 6, στις 6, προϋποθέσεις 6, τις 6, οποίες 6, ο προσωριν υποβολή προσφορώνός 6, αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, είχε δη Σερβίας 6,λώσει με το
. . . .,  ,             Ε Ε Ε Σ ότι πλη Σερβίας 6,ροί οι οποίες 6, επή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλθαν υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών για τις 6, οποίες 6, έλαβε γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6, μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, και

          μέχρι τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μέρα τη Σερβίας 6,ς 6, έγγραφη Σερβίας 6,ς 6, ειδοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσκόμιση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών
 (  ),        κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, οψιγεν υποβολή προσφορώνείς 6, μεταβολές 6, δεν υποβολή προσφορών καταπίπτει υπέρ τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, η Σερβίας 6,

  . εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του
            Αν υποβολή προσφορών καν υποβολή προσφορώνέν υποβολή προσφορώνας 6, από τους 6, προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6, δεν υποβολή προσφορών υποβάλλει αλη Σερβίας 6,θή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών

           προσκομίσει έν υποβολή προσφορώνα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περισσότερα από τα απαιτούμεν υποβολή προσφορώνα έγγραφα και δικαιολογη Σερβίας 6,τικά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών
 :  )           2.2.3  αποδείξει ότι α δεν υποβολή προσφορών βρίσκεται σε μία από τις 6, καταστάσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου τη Σερβίας 6,ς 6,
   )         παρούσας 6, διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, και β πλη Σερβίας 6,ροί τα σχετικά κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια ποιοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τα οποία

      2.2.4 - 2.2.8   ,  έχουν υποβολή προσφορών καθοριστεί σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, παραγράφους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,
 διαδικασία ματαιών υποβολή προσφορώνεται.

         Η διαδικασία ελέγχου των υποβολή προσφορών παραπάν υποβολή προσφορώνω δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών ολοκλη Σερβίας 6,ρών υποβολή προσφορώνεται με τη Σερβίας 6, σύν υποβολή προσφορώνταξη Σερβίας 6,
     ,      πρακτικού από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του Διαγων υποβολή προσφορώνισμού στο οποίο αν υποβολή προσφορώναγράφεται η Σερβίας 6, τυχόν υποβολή προσφορών

       (  3.1.2.1.)συμπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με όσα ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται αν υποβολή προσφορώνωτέρω παράγραφος 6,
            και τη Σερβίας 6, διαβίβασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του στο αποφαιν υποβολή προσφορώνόμεν υποβολή προσφορώνο όργαν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, για τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνψη Σερβίας 6,

            απόφαση Σερβίας 6,ς 6, είτε για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατακύρωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, είτε για τη Σερβίας 6, ματαίωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6,
         .είτε τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, του προσωριν υποβολή προσφορώνού αν υποβολή προσφορώναδόχου ως 6, εκπτώτου

 ,     ,    ,Επιση Σερβίας 6,μαίν υποβολή προσφορώνεται ότι η Σερβίας 6, αρμόδια επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του διαγων υποβολή προσφορώνισμού με αιτιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, εισή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνγη Σερβίας 6,σή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,
           μπορεί ν υποβολή προσφορώνα προτείν υποβολή προσφορώνει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατακύρωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, για ολόκλη Σερβίας 6,ρη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μεγαλύτερη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

        :   15%  μικρότερη Σερβίας 6, ποσότη Σερβίας 6,τα κατά ποσοστό στα εκατό και ως 6, εξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ποσοστό στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6,
     50%    . τη Σερβίας 6,ς 6, μεγαλύτερη Σερβίας 6,ς 6, ποσότη Σερβίας 6,τας 6, και ποσοστό στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, μικρότερη Σερβίας 6,ς 6, ποσότη Σερβίας 6,τας 6, Για

         ,κατακύρωση Σερβίας 6, μέρους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ποσότη Σερβίας 6,τας 6, κάτω του καθοριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνου ως 6, αν υποβολή προσφορώνωτέρω ποσοστού
      .απαιτείται προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, αποδοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών από τον υποβολή προσφορών προσωριν υποβολή προσφορώνό αν υποβολή προσφορώνάδοχο

3.3  -   Κατακύρωση σύναψησύμβασης Αρχής 

3.3.1.          Τ.Κ. 185 33α αποτελέσματα του ελέγχου των υποβολή προσφορών παραπάν υποβολή προσφορώνω δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, και
        ,  τη Σερβίας 6,ς 6, εισή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επικυρών υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6, κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία

       .  &   . 2  εν υποβολή προσφορώνσωματών υποβολή προσφορώνεται η Σερβίας 6, απόφαση Σερβίας 6, έγκριση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών πρακτικών υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών περ α β τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου
100  .  4412/2016 (     ,   του ν υποβολή προσφορών περί αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, τεχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

   ). και τη Σερβίας 6,ς 6, οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφοράς 6,
   ,     « »,  Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνοποιεί μέσω τη Σερβίας 6,ς 6, λειτουργικότη Σερβίας 6,τας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίας 6, σε όλους 6,

        ,   τους 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, που έλαβαν υποβολή προσφορών μέρος 6, στη Σερβίας 6, διαδικασία αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, εκτός 6, από όσους 6,
    . 1   72  . 4412/2016,  αποκλείστη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών οριστικά δυν υποβολή προσφορώνάμει τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6,
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,          κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται υποχρεωτικά οι προθεσμίες 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,
 ,     360  372  . 4412/2016,   σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα άρθρα έως 6, του ν υποβολή προσφορών μαζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ί με αν υποβολή προσφορώντίγραφο

         ,  ,όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών πρακτικών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6, ελέγχου και αξιολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών και
,         «επιπλέον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναρτά τα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά του προσωριν υποβολή προσφορώνού αν υποβολή προσφορώναδόχου στα Συν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μμέν υποβολή προσφορώνα

 ».Ηλεκτρον υποβολή προσφορώνικού Διαγων υποβολή προσφορώνισμού  
         Μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6, και κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, οι προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6,

          λαμβάν υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών λοιπών υποβολή προσφορών συμμετεχόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6, διαδικασία και των υποβολή προσφορών στοιχείων υποβολή προσφορών που
  ,  υποβλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών από αυτούς 6,     με εν υποβολή προσφορώνέργειες 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,.    Κατά τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6,
      ,    κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, χωρεί προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνώπιον υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, ΑΕΠΠ σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

 3.4  .        παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, Δεν υποβολή προσφορών επιτρέπεται η Σερβίας 6, άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, άλλη Σερβίας 6,ς 6, διοικη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
   .κατά τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώνωτέρω απόφαση Σερβίας 6,ς 6,

3.3.2.     ,    Η απόφαση κατακύρωσης Αρχής καθίσταται οριστική εφόσον συντρέξουν οι
  ακόλουθες Αρχής προϋποθέσεις Αρχής :σωρευτικά

)            α κοιν υποβολή προσφορώνοποιη Σερβίας 6,θεί η Σερβίας 6, απόφαση Σερβίας 6, κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, σε όλους 6, τους 6, οικον υποβολή προσφορώνομικούς 6, φορείς 6, που δεν υποβολή προσφορών
  , έχουν υποβολή προσφορών αποκλειστεί οριστικά

)           β παρέλθει άπρακτη Σερβίας 6, η Σερβίας 6, προθεσμία άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε περίπτωση Σερβίας 6,
,          άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, παρέλθει άπρακτη Σερβίας 6, η Σερβίας 6, προθεσμία άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κατά τη Σερβίας 6,ς 6,

           απόφαση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ΑΕΠΠ και σε περίπτωση Σερβίας 6, άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κατά τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6,
 ,      ,      τη Σερβίας 6,ς 6, ΑΕΠΠ εκδοθεί απόφαση Σερβίας 6, επί τη Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιφύλαξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, χορή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,

 ,           προσωριν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διαταγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με όσα ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στο τελευταίο εδάφιο τη Σερβίας 6,ς 6, .παρ   4 του  
 372άρθρου   . 4412/2016,του ν υποβολή προσφορών

)         , γ ολοκλη Σερβίας 6,ρωθεί επιτυχώς 6, ο προσυμβατικός 6, έλεγχος 6, από το Ελεγκτικό Συν υποβολή προσφορώνέδριο σύμφων υποβολή προσφορώνα
   324  327  . 4700/2020,  , με τα άρθρα έως 6, του ν υποβολή προσφορών εφόσον υποβολή προσφορών απαιτείται και

)    ,  ,        δ ο προσωριν υποβολή προσφορώνός 6, αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, υποβάλλει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που απαιτείται και έπειτα από
 ,  ,       σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, που υπογράφεται σύμφων υποβολή προσφορώνα με όσα ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στο

 79άρθρο Α  . 4412/2016,    ,      του ν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία δη Σερβίας 6,λών υποβολή προσφορώνεται ότι δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών επέλθει στο πρόσωπό του
      οψιγεν υποβολή προσφορώνείς 6, μεταβολές 6, κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνοια του  104άρθρου   .  4412/2016του ν υποβολή προσφορών    και μόν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

         περίπτωση Σερβίας 6, του προσυμβατικού ελέγχου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κατά
  .         τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, Η υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, ελέγχεται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
   .     ,   και μν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μον υποβολή προσφορώνεύεται στο συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικό Εφόσον υποβολή προσφορών δη Σερβίας 6,λωθούν υποβολή προσφορών οψιγεν υποβολή προσφορώνείς 6, μεταβολές 6, η Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6,

    ,       ελέγχεται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διαγων υποβολή προσφορώνισμού η Σερβίας 6, οποία ειση Σερβίας 6,γείται προς 6, το αρμόδιο
 .αποφαιν υποβολή προσφορώνόμεν υποβολή προσφορώνο όργαν υποβολή προσφορώνο

         Μετά από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οριστικοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
  ,      « »,   προσκαλεί τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο μέσω τη Σερβίας 6,ς 6, λειτουργικότη Σερβίας 6,τας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίας 6, ν υποβολή προσφορώνα προσέλθει

   ,     (15)   για υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικού θέτον υποβολή προσφορώντάς 6, του προθεσμία δεκαπέν υποβολή προσφορώντε η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
    .      κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ειδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, Η σύμβαση Σερβίας 6, θεωρείται συν υποβολή προσφορώναφθείσα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
       . κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, του προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνου εδαφίου στον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο

            Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, δεν υποβολή προσφορών προσέλθει ν υποβολή προσφορώνα υπογράψει το ως 6, άν υποβολή προσφορώνω συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικό
   ,        ,μέσα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τεθείσα προθεσμία με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιφύλαξη Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώντικειμεν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών λόγων υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνωτέρας 6, βίας 6,

 ,         κη Σερβίας 6,ρύσσεται έκπτωτος 6, καταπίπτει υπέρ τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, η Σερβίας 6, εγγυη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επιστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
     ,    ,     συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του και ακολουθείται η Σερβίας 6, ίδια ως 6, άν υποβολή προσφορώνω διαδικασία για τον υποβολή προσφορών προσφέρον υποβολή προσφορώντα που

          .  υπέβαλε τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αμέσως 6, επόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, πλέον υποβολή προσφορών συμφέρουσα από οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άποψη Σερβίας 6, προσφορά Αν υποβολή προσφορών
          ,  καν υποβολή προσφορώνέν υποβολή προσφορώνας 6, από τους 6, προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6, δεν υποβολή προσφορών προσέλθει για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικού η Σερβίας 6,

       3.5   διαδικασία αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, ματαιών υποβολή προσφορώνεται σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,
.    ,        διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει
,      ,    αποζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,μίωση Σερβίας 6, πέρα από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταπίπτουσα εγγυη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επιστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ιδίως 6, δυν υποβολή προσφορώνάμει των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών
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            Εάν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών απευθύν υποβολή προσφορώνει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ειδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του
     (60)    συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικού εν υποβολή προσφορώντός 6, χρον υποβολή προσφορώνικού διαστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, εξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώντα η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οριστικοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,

  ,        τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιφύλαξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ύπαρξη Σερβίας 6,ς 6, επιτακτικού λόγου δη Σερβίας 6,μόσιου
     ,      συμφέρον υποβολή προσφορώντος 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντικειμεν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών λόγων υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνωτέρας 6, βίας 6, ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, δικαιούται ν υποβολή προσφορώνα απέχει

    ,       , από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικού χωρίς 6, ν υποβολή προσφορώνα εκπέσει η Σερβίας 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του καθώς 6,
        197  198 .και ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει αποζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,μίωση Σερβίας 6, ιδίως 6, δυν υποβολή προσφορώνάμει των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών και ΑΚ
 Η        ,   απόφαση Σερβίας 6, κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, δεν υποβολή προσφορών παράγει τα έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνομα αποτελέσματά τη Σερβίας 6,ς 6, εφόσον υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,

           αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,σε σε όλους 6, τους 6, προσφέρον υποβολή προσφορώντες 6, που δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών
 .         αποκλειστεί οριστικά Τ.Κ. 185 33α έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνομα αποτελέσματα τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, και ιδίως 6, η Σερβίας 6,

        :σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, επέρχον υποβολή προσφορώνται εφόσον υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώντρέξουν υποβολή προσφορών σωρευτικά τα εξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
)           α παρέλθει άπρακτη Σερβίας 6, η Σερβίας 6, προθεσμία άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε περίπτωση Σερβίας 6,

,     άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, παρέλθει άπρακτη Σερβίας 6, η Σερβίας 6, προθεσμία     άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κατά τη Σερβίας 6,ς 6,
  . . . .      απόφαση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Α Ε Π Π και σε περίπτωση Σερβίας 6, άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,    αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κατά τη Σερβίας 6,ς 6,
  . . . .,      ,     απόφαση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Α Ε Π Π εκδοθεί απόφαση Σερβίας 6, επί τη Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιφύλαξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
  ,         χορή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, προσωριν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διαταγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο τελευταίο εδάφιο τη Σερβίας 6,ς 6,

 4   372παραγράφου του άρθρου   .4412/2016,του ν υποβολή προσφορών

)         , β ολοκλη Σερβίας 6,ρωθεί επιτυχώς 6, ο προσυμβατικός 6, έλεγχος 6, από το Ελεγκτικό Συν υποβολή προσφορώνέδριο σύμφων υποβολή προσφορώνα
   35  36  . 4129/2013, με τα άρθρα και του ν υποβολή προσφορών  εφόσον απαιτείται, και

)       ,   γ κοιν υποβολή προσφορώνοποιη Σερβίας 6,θεί η Σερβίας 6, απόφαση Σερβίας 6, κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, στον υποβολή προσφορών προσωριν υποβολή προσφορώνό αν υποβολή προσφορώνάδοχο εφόσον υποβολή προσφορών ο τελευταίος 6,
,     ,     ,  υποβάλλει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που απαιτείται έπειτα από σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,

,       δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, που υπογράφεται κατά τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο  79άρθρο Α,     ,στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία θα δη Σερβίας 6,λών υποβολή προσφορώνεται ότι
           δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών επέλθει στο πρόσωπό του οψιγεν υποβολή προσφορώνείς 6, μεταβολές 6, κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνοια του άρθρου

104           και μόν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, του προσυμβατικού ελέγχου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
    .       προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κατά τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, Η υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, ελέγχεται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

  ,        .αρμόδια Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διαγων υποβολή προσφορώνισμού η Σερβίας 6, οποία συν υποβολή προσφορώντάσσει πρακτικό που συν υποβολή προσφορώνοδεύει τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6,

3.4   -     Προδικαστικές Αρχής Προσφυγές Αρχής Προσωρινή και Οριστική Δικαστική
Προστασία

.Α   ,           Κάθε εν υποβολή προσφορώνδιαφερόμεν υποβολή προσφορώνος 6, ο οποίος 6, έχει ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών είχε συμφέρον υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα του αν υποβολή προσφορώνατεθεί η Σερβίας 6, συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,
             δη Σερβίας 6,μόσια σύμβαση Σερβίας 6, και έχει υποστεί ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνδέχεται ν υποβολή προσφορώνα υποστεί ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,μία από εκτελεστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πράξη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

         παράλειψη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κατά παράβαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ευρωπαϊκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εν υποβολή προσφορώνωσιακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
      ,    εσωτερική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6, στον υποβολή προσφορών τομέα των υποβολή προσφορών δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών συμβάσεων υποβολή προσφορών έχει δικαίωμα ν υποβολή προσφορώνα

       ( ),προσφύγει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνεξάρτη Σερβίας 6,τη Σερβίας 6, Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Εξέταση Σερβίας 6,ς 6, Προδικαστικών υποβολή προσφορών Προσφυγών υποβολή προσφορών ΑΕΠΠ
       345 . . 4412/2016  1 . . . 39/2017,σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα ειδικότερα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στα άρθρα επ ν υποβολή προσφορών και επ π δ

   ,       στρεφόμεν υποβολή προσφορώνος 6, με προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κατά πράξη Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παράλειψη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6,
,         αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσδιορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώντας 6, ειδικώς 6, τις 6, ν υποβολή προσφορώνομικές 6, και πραγματικές 6, αιτιάσεις 6, που δικαιολογούν υποβολή προσφορών

  .το αίτη Σερβίας 6,μά του
       ,     Σε περίπτωση Σερβίας 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κατά πράξη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, η Σερβίας 6, προθεσμία για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

    :άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, είν υποβολή προσφορώναι
( )   (10)         α δέκα η Σερβίας 6,μέρες 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσβαλλόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, πράξη Σερβίας 6,ς 6, στον υποβολή προσφορών

          εν υποβολή προσφορώνδιαφερόμεν υποβολή προσφορώνο οικον υποβολή προσφορώνομικό φορέα αν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, πράξη Σερβίας 6, κοιν υποβολή προσφορώνοποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε με η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικά μέσα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
  τη Σερβίας 6,λεομοιοτυπία ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

( )  (15)          β δεκαπέν υποβολή προσφορώντε η Σερβίας 6,μέρες 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσβαλλόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, πράξη Σερβίας 6,ς 6, σε αυτόν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορών
   ,   χρη Σερβίας 6,σιμοποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών άλλα μέσα επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίας 6, άλλως 6,

)  (10)    ,    ,     γ δέκα η Σερβίας 6,μέρες 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6, πραγματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τεκμαιρόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, πράξη Σερβίας 6,ς 6, που
      .    βλάπτει τα συμφέρον υποβολή προσφορώντα του εν υποβολή προσφορώνδιαφερόμεν υποβολή προσφορώνου οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα Ειδικά για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,
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  ,         προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κατά προκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6, πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ς 6, γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τεκμαίρεται μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πάροδο
 (15)      . δεκαπέν υποβολή προσφορώντε η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6, δη Σερβίας 6,μοσίευση Σερβίας 6, στο ΚΗΜΔΗΣ

       ,     Σε περίπτωση Σερβίας 6, παράλειψη Σερβίας 6,ς 6, που αποδίδεται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, προθεσμία για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
      (15)     άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, είν υποβολή προσφορώναι δεκαπέν υποβολή προσφορώντε η Σερβίας 6,μέρες 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επομέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

   .συν υποβολή προσφορώντέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσβαλλόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, παράλειψη Σερβίας 6,ς 6,
          Οι προθεσμίες 6, ως 6, προς 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών προδικαστικών υποβολή προσφορών προσφυγών υποβολή προσφορών και των υποβολή προσφορών

         παρεμβάσεων υποβολή προσφορών αρχίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επομέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,μέρας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προαν υποβολή προσφορώναφερθείσας 6, κατά περίπτωση Σερβίας 6,
            κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6,ς 6, και λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνγουν υποβολή προσφορών όταν υποβολή προσφορών περάσει ολόκλη Σερβίας 6,ρη Σερβίας 6, η Σερβίας 6, τελευταία η Σερβίας 6,μέρα και ώρα

23:59:59  ,       ,      και αν υποβολή προσφορών αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι εξαιρετέα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Σάββατο όταν υποβολή προσφορών περάσει ολόκλη Σερβίας 6,ρη Σερβίας 6, η Σερβίας 6, επομέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,
    23:59:59.εργάσιμη Σερβίας 6, η Σερβίας 6,μέρα και ώρα

         Η προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώντάσσεται υποχρεωτικά με τη Σερβίας 6, χρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, του τυποποιη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνου
     . /  39/2017     εν υποβολή προσφορώντύπου του Παραρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Ι του π δ τος 6, και κατατίθεται η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικά μέσω τη Σερβίας 6,ς 6,

 « »      λειτουργικότη Σερβίας 6,τας 6, Επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνία στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περιοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνου
,    «  »διαγων υποβολή προσφορώνισμού επιλέγον υποβολή προσφορώντας 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνδειξη Σερβίας 6, Προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών     σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο

18  . . .   .τη Σερβίας 6,ς 6, Κ Υ Α Προμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθειες 6, και Υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6,
          Για το παραδεκτό τη Σερβίας 6,ς 6, άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κατατίθεται παράβολο από
     ,       τον υποβολή προσφορών προσφεύγον υποβολή προσφορώντα υπέρ του Ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνικού Δη Σερβίας 6,μοσίου σύμφων υποβολή προσφορώνα με όσα ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στο άρθρο

363  .  4412/2016  .        :  )  Ν Η επιστροφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του παραβόλου στον υποβολή προσφορών προσφεύγον υποβολή προσφορώντα γίν υποβολή προσφορώνεται α σε
       ,  )     περίπτωση Σερβίας 6, ολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μερική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αποδοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του β όταν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

           αν υποβολή προσφορώνακαλεί τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσβαλλόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, πράξη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προβαίν υποβολή προσφορώνει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οφειλόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, εν υποβολή προσφορώνέργεια πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
       ,  )     έκδοση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ΑΕΠΠ επί τη Σερβίας 6,ς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, γ σε περίπτωση Σερβίας 6, παραίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, του

        (10)      προσφεύγον υποβολή προσφορώντα από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του έως 6, και δέκα η Σερβίας 6,μέρες 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατάθεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
. προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

             Η προθεσμία για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και η Σερβίας 6, άσκη Σερβίας 6,σή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, κωλύουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,
     ,       σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, επί ποιν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ακυρότη Σερβίας 6,τας 6, η Σερβίας 6, οποία διαπιστών υποβολή προσφορώνεται με απόφαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

     ,      368   .ΑΕΠΠ μετά από άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο του ν υποβολή προσφορών
4412/2016  20 . .  39/2017.  ,        και π δ Όμως 6, μόν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, η Σερβίας 6, άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, δεν υποβολή προσφορών

     ,      κωλύει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πρόοδο τη Σερβίας 6,ς 6, διαγων υποβολή προσφορώνιστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διαδικασίας 6, υπό τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιφύλαξη Σερβίας 6, χορή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, από το
       366 . 1-2 . 4412/2016  15Κλιμάκιο προσωριν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προστασίας 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο παρ ν υποβολή προσφορών και

. 1-4 . . 39/2017. παρ π δ
       ,    Η προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, παράγραφος 6, δεν υποβολή προσφορών εφαρμόζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που κατά τη Σερβίας 6, διαδικασία

   ,    (1) .σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, υποβλη Σερβίας 6,θεί μόν υποβολή προσφορώνο μία προσφορά
 ,     ,       Μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατά τα ως 6, άν υποβολή προσφορώνω η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κατάθεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, η Σερβίας 6,

 ,αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών      « »: μέσω τη Σερβίας 6,ς 6, λειτουργίας 6, Επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνία
)             α Κοιν υποβολή προσφορώνοποιεί τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το αργότερο έως 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επομέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, εργάσιμη Σερβίας 6, η Σερβίας 6,μέρα από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

     ,        κατάθεσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, σε κάθε εν υποβολή προσφορώνδιαφερόμεν υποβολή προσφορώνο τρίτο ο οποίος 6, μπορεί ν υποβολή προσφορώνα θίγεται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αποδοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
 ,    ,     362 . 3  7τη Σερβίας 6,ς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προκειμέν υποβολή προσφορώνου ν υποβολή προσφορώνα ασκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει το προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνο από τα άρθρα παρ και

. .  39/2017,        ,   π δ δικαίωμα παρέμβασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του στη Σερβίας 6, διαδικασία εξέταση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, για τη Σερβίας 6,
     ,     διατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ισχύος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσβαλλόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, πράξη Σερβίας 6,ς 6, προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώντας 6, όλα τα κρίσιμα

     .έγγραφα που έχει στη Σερβίας 6, διάθεσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του
)    ,      (15)     β Διαβιβάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ΑΕΠΠ το αργότερο εν υποβολή προσφορώντός 6, δεκαπέν υποβολή προσφορώντε η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μέρα

,      ,     κατάθεση Σερβίας 6,ς 6, τον υποβολή προσφορών πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6, φάκελο τη Σερβίας 6,ς 6, υπόθεση Σερβίας 6,ς 6, τα αποδεικτικά κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, στους 6,
          .  εν υποβολή προσφορώνδιαφερόμεν υποβολή προσφορώνους 6, τρίτους 6, αλλά και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Έκθεση Σερβίας 6, Απόψεών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, επί τη Σερβίας 6,ς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

          Έκθεση Σερβίας 6, Απόψεων υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα παραθέσει αρχική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συμπλη Σερβίας 6,ρωματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
         αιτιολογία για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσβαλλόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

.πράξη Σερβίας 6,ς 6,
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)         ,      γ Κοιν υποβολή προσφορώνοποιεί σε όλα τα μέρη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Έκθεση Σερβίας 6, Απόψεων υποβολή προσφορών τις 6, Παρεμβάσεις 6, και τα σχετικά
    ,        έγγραφα που τυχόν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνοδεύουν υποβολή προσφορών μέσω του η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικού τόπου του διαγων υποβολή προσφορώνισμού το
         .αργότερο έως 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επομέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, εργάσιμη Σερβίας 6, η Σερβίας 6,μέρα από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατάθεσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6,

)          δ Συμπλη Σερβίας 6,ρωματικά υπομν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα κατατίθεν υποβολή προσφορώνται από οποιοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε από τα μέρη Σερβίας 6, μέσω τη Σερβίας 6,ς 6,
       (5)     πλατφόρμας 6, του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εν υποβολή προσφορώντός 6, πέν υποβολή προσφορώντε η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών

    .απόψεων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
          Η άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αποτελεί προϋπόθεση Σερβίας 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών

           372 .έν υποβολή προσφορώνδικων υποβολή προσφορών βοη Σερβίας 6,θη Σερβίας 6,μάτων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και τη Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ακύρωση Σερβίας 6,ς 6, του άρθρου ν υποβολή προσφορών
4412/2016          .κατά των υποβολή προσφορών εκτελεστών υποβολή προσφορών πράξεων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλείψεων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

.Β        ,     Όποιος 6, έχει έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνομο συμφέρον υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών
    . .  18/1989,      αν υποβολή προσφορώναλογικά των υποβολή προσφορών διατάξεων υποβολή προσφορών του π δ τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

         ΑΕΠΠ και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ακύρωσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, εν υποβολή προσφορώνώπιον υποβολή προσφορών του αρμοδίου Διοικη Σερβίας 6,τικού Δικαστη Σερβίας 6,ρίου .  Τ.Κ. 185 33ο αυτό
          ισχύει και σε περίπτωση Σερβίας 6, σιωπη Σερβίας 6,ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, απόρριψη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

. . . .            ,Α Ε Π Π Δικαίωμα άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, του ως 6, άν υποβολή προσφορώνω έν υποβολή προσφορώνδικου βοη Σερβίας 6,θή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, έχει και η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
  . . . .      ,       αν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, Α Ε Π Π κάν υποβολή προσφορώνει δεκτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αλλά και αυτός 6, του οποίου έχει

      .γίν υποβολή προσφορώνει εν υποβολή προσφορών μέρει δεκτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

            Με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ΑΕΠΠ λογίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται ως 6, συμπροσβαλλόμεν υποβολή προσφορώνες 6, και όλες 6, οι συν υποβολή προσφορώναφείς 6, προς 6,
        ,   τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνωτέρω απόφαση Σερβίας 6, πράξεις 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλείψεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εφόσον υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών

            .εκδοθεί ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώντελεστεί αν υποβολή προσφορώντιστοίχως 6, έως 6, τη Σερβίας 6, συζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, στο Δικαστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο

           Η αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και ακύρωση Σερβίας 6,ς 6, περιλαμβάν υποβολή προσφορώνει μόν υποβολή προσφορώνο αιτιάσεις 6, που είχαν υποβολή προσφορών προταθεί με
         . . . .   τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αφορούν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6, διαδικασία εν υποβολή προσφορώνώπιον υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Α Ε Π Π ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το

   .    ,      περιεχόμεν υποβολή προσφορώνο των υποβολή προσφορών αποφάσεών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εφόσον υποβολή προσφορών ασκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
.  1   372  .  4412/2016,       παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα προβάλει και οψιγεν υποβολή προσφορώνείς 6, ισχυρισμούς 6,

      ,    αν υποβολή προσφορώναφορικά με τους 6, επιτακτικούς 6, λόγους 6, δη Σερβίας 6,μοσίου συμφέρον υποβολή προσφορώντος 6, οι οποίοι καθιστούν υποβολή προσφορών
     .αν υποβολή προσφορώναγκαία τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών άμεση Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

             (10)Η ως 6, άν υποβολή προσφορώνω αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, κατατίθεται στο ως 6, αρμόδιο δικαστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο μέσα σε προθεσμία δέκα
              η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6, γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρέλευση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

         ,   προθεσμίας 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, επί τη Σερβίας 6,ς 6, προδικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εν υποβολή προσφορώνώ η Σερβίας 6,
            δικάσιμος 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκδίκαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ακύρωση Σερβίας 6,ς 6, δεν υποβολή προσφορών πρέπει ν υποβολή προσφορώνα απέχει πέραν υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών

 (60)      εξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώντα η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατάθεση Σερβίας 6, του δικογράφου.

            Αν υποβολή προσφορώντίγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, με κλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, κοιν υποβολή προσφορώνοποιείται με τη Σερβίας 6, φρον υποβολή προσφορώντίδα του αιτούν υποβολή προσφορώντος 6, προς 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
. . . .,   ,       ,    Α Ε Π Π τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών έχει ασκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, και προς 6, κάθε τρίτο

,             εν υποβολή προσφορώνδιαφερόμεν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντευση Σερβίας 6, του οποίου διατάσσει με πράξη Σερβίας 6, του ο Πρόεδρος 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ο
           προεδρεύων υποβολή προσφορών του αρμόδιου Δικαστη Σερβίας 6,ρίου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Τ.Κ. 185 33μή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, έως 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, η Σερβίας 6,μέρα από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

  .         κατάθεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, Ο αιτών υποβολή προσφορών υποχρεούται επί ποιν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απαραδέκτου του εν υποβολή προσφορώνδίκου
        βοη Σερβίας 6,θή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, ν υποβολή προσφορώνα προβεί στις 6, παραπάν υποβολή προσφορώνω κοιν υποβολή προσφορώνοποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, εν υποβολή προσφορώντός 6, αποκλειστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προθεσμίας 6,

 (2)             .δύο η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6, και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω πράξη Σερβίας 6,ς 6, του Δικαστη Σερβίας 6,ρίου
    (10)        Εν υποβολή προσφορώντός 6, αποκλειστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προθεσμίας 6, δέκα η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ως 6, άν υποβολή προσφορώνω κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

           αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, κατατίθεται η Σερβίας 6, παρέμβαση Σερβίας 6, και διαβιβάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται ο φάκελος 6, και οι απόψεις 6, των υποβολή προσφορών
 .       παθη Σερβίας 6,τικώς 6, ν υποβολή προσφορώνομιμοποιούμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών Εν υποβολή προσφορώντός 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ίδιας 6, προθεσμίας 6, κατατίθεν υποβολή προσφορώνται στο Δικαστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο

        .και τα στοιχεία που υποστη Σερβίας 6,ρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών τους 6, ισχυρισμούς 6, των υποβολή προσφορών διαδίκων υποβολή προσφορών

,          Επιπρόσθετα η Σερβίας 6, παρέμβαση Σερβίας 6, κοιν υποβολή προσφορώνοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώντος 6, στα λοιπά
     (2)      ,    μέρη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, δίκη Σερβίας 6,ς 6, εν υποβολή προσφορώντός 6, δύο η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατάθεσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αλλιώς 6, λογίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται ως 6,

.          (15)απαράδεκτη Σερβίας 6, Τ.Κ. 185 33ο διατακτικό τη Σερβίας 6,ς 6, δικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, εκδίδεται εν υποβολή προσφορώντός 6, δεκαπέν υποβολή προσφορώντε
             .η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6, συζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προθεσμία για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπομν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μάτων υποβολή προσφορών

            Η προθεσμία για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, και η Σερβίας 6, άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, εν υποβολή προσφορώνώπιον υποβολή προσφορών του αρμοδίου
          δικαστη Σερβίας 6,ρίου κωλύουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, μέχρι τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, οριστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

 ,         δικαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, εκτός 6, εάν υποβολή προσφορών με προσωριν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διαταγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ο αρμόδιος 6, δικαστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αποφαν υποβολή προσφορώνθεί
. ,            διαφορετικά Επίση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6, προθεσμία για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, και η Σερβίας 6, άσκη Σερβίας 6,σή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, κωλύουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

        (15)   πρόοδο τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6, αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, για χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα δεκαπέν υποβολή προσφορώντε η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
  ,          άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, εκτός 6, εάν υποβολή προσφορών με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσωριν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διαταγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ο αρμόδιος 6, δικαστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αποφαν υποβολή προσφορώνθεί
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διαφορετικά.       ,    Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεως 6, κατατίθεται παράβολο σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα
    372 . 5  . 4412/2016.  ειδικότερα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο παρ του Ν

            Αν υποβολή προσφορών ο εν υποβολή προσφορώνδιαφερόμεν υποβολή προσφορώνος 6, δεν υποβολή προσφορών αιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε αν υποβολή προσφορώνεπιτυχώς 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και η Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6,
           ,υπογράφη Σερβίας 6,κε και η Σερβίας 6, εκτέλεσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, ολοκλη Σερβίας 6,ρώθη Σερβίας 6,κε πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6, συζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,
   . 2   32  . . 18/1989. εφαρμόζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται αν υποβολή προσφορώναλόγως 6, η Σερβίας 6, παρ του άρθρου του π δ

            Αν υποβολή προσφορών το δικαστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο ακυρώσει πράξη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παράλειψη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, μετά τη Σερβίας 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,
 ,      ,       τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, το κύρος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, τελευταίας 6, δεν υποβολή προσφορών θίγεται εκτός 6, αν υποβολή προσφορών πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
      .      είχε αν υποβολή προσφορώνασταλεί η Σερβίας 6, διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που η Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, δεν υποβολή προσφορών

 ,       ,    είν υποβολή προσφορώναι άκυρη Σερβίας 6, ο εν υποβολή προσφορώνδιαφερόμεν υποβολή προσφορώνος 6, δικαιούται ν υποβολή προσφορώνα αξιώσει αποζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,μίωση Σερβίας 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα
   373  . 4412/2016.αν υποβολή προσφορώναφερόμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο του ν υποβολή προσφορών

      .  4412/2016,      Με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιφύλαξη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών διατάξεων υποβολή προσφορών του ν υποβολή προσφορών για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκδίκαση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών διαφορών υποβολή προσφορών του
      . . 18/1989.παρόν υποβολή προσφορώντος 6, άρθρου εφαρμόζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται οι διατάξεις 6, του π δ

3.5  ΜαταίωσηΔιαδικασίας Αρχής 

            , ,Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ματαιών υποβολή προσφορώνει ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δύν υποβολή προσφορώναται ν υποβολή προσφορώνα ματαιώσει εν υποβολή προσφορών όλω ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορών μέρει αιτιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνα
  ,           106   .τη Σερβίας 6, διαδικασία αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, για τους 6, λόγους 6, και υπό τους 6, όρους 6, του άρθρου του ν υποβολή προσφορών

4412/2016,         .  ,  μετά από γν υποβολή προσφορώνώμη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αρμόδιας 6, Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του Διαγων υποβολή προσφορώνισμού Επίση Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορών
        διαπιστωθούν υποβολή προσφορών σφάλματα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλείψεις 6, σε οποιοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε στάδιο τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6,

,  ,        ,     αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, μπορεί μετά από γν υποβολή προσφορώνώμη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω Επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ν υποβολή προσφορώνα ακυρώσει μερικώς 6, τη Σερβίας 6,
           διαδικασία ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναμορφώσει αν υποβολή προσφορώνάλογα το αποτέλεσμά τη Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα αποφασίσει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
           . επαν υποβολή προσφορώνάλη Σερβίας 6,ψή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, από το ση Σερβίας 6,μείο που εμφιλοχώρη Σερβίας 6,σε το σφάλμα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, παράλειψη Σερβίας 6,
,           Ειδικότερα η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ματαιών υποβολή προσφορώνει τη Σερβίας 6, διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, όταν υποβολή προσφορών αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αποβεί

           ,άγον υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, είτε λόγω μη Σερβίας 6, υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφοράς 6, είτε λόγω απόρριψη Σερβίας 6,ς 6, όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών
        .  7    105,  καθώς 6, και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, του δευτέρου εδαφίου τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου περί

   .κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, και σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
     :   )     Επίση Σερβίας 6,ς 6, μπορεί ν υποβολή προσφορώνα ματαιώσει τη Σερβίας 6, διαδικασία α λόγω παράτυπη Σερβίας 6,ς 6, διεξαγωγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

 ,           διαδικασίας 6, αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, εκτός 6, εάν υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα θεραπεύσει το σφάλμα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράλειψη Σερβίας 6,
   . 3   106 , )       σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ του άρθρου β αν υποβολή προσφορών οι οικον υποβολή προσφορώνομικές 6, και τεχν υποβολή προσφορώνικές 6, παράμετροι που

          σχετίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται με τη Σερβίας 6, διαδικασία αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, άλλαξαν υποβολή προσφορών ουσιωδώς 6, και η Σερβίας 6, εκτέλεση Σερβίας 6, του
            συμβατικού αν υποβολή προσφορώντικειμέν υποβολή προσφορώνου δεν υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνδιαφέρει πλέον υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τον υποβολή προσφορών φορέα για τον υποβολή προσφορών

     ,  )     ,   οποίο προορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται το υπό αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώντικείμεν υποβολή προσφορώνο γ αν υποβολή προσφορών λόγω αν υποβολή προσφορώνωτέρας 6, βίας 6, δεν υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι
     ,  )        δυν υποβολή προσφορώνατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, καν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, δ αν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως 6, μη Σερβίας 6,

   ,  )    .  3  4   97,συμφέρουσα από οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άποψη Σερβίας 6, ε στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών παρ και του άρθρου
   ,  )      περί χρόν υποβολή προσφορώνου ισχύος 6, προσφορών υποβολή προσφορών στ για άλλους 6, επιτακτικούς 6, λόγους 6, δη Σερβίας 6,μοσίου

,  ,      .συμφέρον υποβολή προσφορώντος 6, όπως 6, ιδίως 6, δη Σερβίας 6,μόσιας 6, υγείας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προστασίας 6, του περιβάλλον υποβολή προσφορώντος 6,
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4.     ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣ ΑΤΤΙΚΗΣΥ,ΜΒΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4.1   Εγγυήσεις Αρχής 

   Εγγύησηκαλής Αρχής εκτέλεσης Αρχής 
          ,Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, απαιτείται η Σερβίας 6, παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6,

    72 . 4  . 4412/2016,       σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο παρ του ν υποβολή προσφορών το ύψος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, οποίας 6, αν υποβολή προσφορώνέρχεται σε ποσοστό
4%      ,     ,   επί τη Σερβίας 6,ς 6, εκτιμώμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, αξίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, χωρίς 6, ν υποβολή προσφορώνα

           συμπεριλαμβάν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται τα δικαιώματα προαίρεση Σερβίας 6,ς 6, και η Σερβίας 6, οποία κατατίθεται μέχρι και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
  .υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικού

   ,     ,    'Η εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, προκειμέν υποβολή προσφορώνου ν υποβολή προσφορώνα γίν υποβολή προσφορώνει αποδεκτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πρέπει ν υποβολή προσφορώνα περιλαμβάν υποβολή προσφορώνει κατ
     2.1.5.      ελάχιστον υποβολή προσφορών τα αν υποβολή προσφορώναφερόμεν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο στοιχεία τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, και επιπλέον υποβολή προσφορών

              τον υποβολή προσφορών αριθμό και τον υποβολή προσφορών τίτλο τη Σερβίας 6,ς 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και το περιεχόμεν υποβολή προσφορώνό τη Σερβίας 6,ς 6, ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι
       σύμφων υποβολή προσφορώνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάν υποβολή προσφορώνεται στο  Παράρτημα IV    τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, και τα

   72  . 4412/2016.οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο του ν υποβολή προσφορών
           Η εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, καλύπτει συν υποβολή προσφορώνολικά και χωρίς 6, διακρίσεις 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

           εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών όρων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και κάθε απαίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
  . έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορώντι του αν υποβολή προσφορώναδόχου

/  /    /    /    Η Οι εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, εις 6, καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, επιστρέφεται ον υποβολή προσφορώνται στο σύν υποβολή προσφορώνολό του ς 6, μετά από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
         .ποσοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και ποιοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του συν υποβολή προσφορώνόλου του αν υποβολή προσφορώντικειμέν υποβολή προσφορώνου τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

         Σε περίπτωση Σερβίας 6, που στο πρωτόκολλο οριστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και ποσοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται
    ,    /  /  παρατη Σερβίας 6,ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπάρχει εκπρόθεσμη Σερβίας 6, παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, επιστροφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, εων υποβολή προσφορών καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

     ,     ,  εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, γίν υποβολή προσφορώνεται μετά από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντιμετώπιση Σερβίας 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με όσα προβλέπον υποβολή προσφορώνται των υποβολή προσφορών
   .παρατη Σερβίας 6,ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών και του εκπρόθεσμου

        4.5 (  72 . 1  Σε περίπτωση Σερβίας 6, τροποποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο άρθρο παρ β σε
   132  . 4412/2016),      συν υποβολή προσφορώνδυασμό με άρθρο του Ν η Σερβίας 6, οποία συν υποβολή προσφορώνεπάγεται αύξη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συμβατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

,          ,αξίας 6, ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, είν υποβολή προσφορώναι υποχρεωμέν υποβολή προσφορώνος 6, ν υποβολή προσφορώνα καταθέσει πριν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τροποποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,
         4%    συμπλη Σερβίας 6,ρωματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, το ύψος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, οποίας 6, αν υποβολή προσφορώνέρχεται σε ποσοστό επί του ποσού τη Σερβίας 6,ς 6,

,  . αύξη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, εκτός 6, ΦΠΑ
          Η εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, καταπίπτει σε περίπτωση Σερβίας 6, παράβαση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών όρων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,

,    . σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, όπως 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ειδικότερα ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει

4.2   –  Σ ΑΤΤΙΚΗΣυμβατικό πλαίσιο Εφαρμοστέα νομοθεσία

         . 4412/2016  Κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, εφαρμόζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται οι διατάξεις 6, του ν υποβολή προσφορών όπως 6, αυτός 6,
,          . ισχύει οι όροι τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, και συμπλη Σερβίας 6,ρωματικά ο Αστικός 6, Κώδικας 6,

4.3    Όροι εκτέλεσης Αρχής της Αρχής σύμβασης Αρχής 

4.3.1            Κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, τη Σερβίας 6,ρεί τις 6, υποχρεώσεις 6, στους 6, τομείς 6,
 ,     ,   του περιβαλλον υποβολή προσφορώντικού κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν υποβολή προσφορών

     ,    ,     θεσπιστεί με το δίκαιο τη Σερβίας 6,ς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, το εθν υποβολή προσφορώνικό δίκαιο συλλογικές 6, συμβάσεις 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διεθν υποβολή προσφορώνείς 6,
 ,     ,   διατάξεις 6, περιβαλλον υποβολή προσφορώντικού κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο οι οποίες 6,

      . απαριθμούν υποβολή προσφορώνται στο Παράρτη Σερβίας 6,μα Χ του Προσαρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Α
            Η τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορών λόγω υποχρεώσεων υποβολή προσφορών από τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο και τους 6, υπεργολάβους 6, του

            ελέγχεται και βεβαιών υποβολή προσφορώνεται από τα όργαν υποβολή προσφορώνα που επιβλέπουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και
            τις 6, αρμόδιες 6, δη Σερβίας 6,μόσιες 6, αρχές 6, και υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, που εν υποβολή προσφορώνεργούν υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώντός 6, των υποβολή προσφορών ορίων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, ευθύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6,
   .και τη Σερβίας 6,ς 6, αρμοδιότη Σερβίας 6,τάς 6, τους 6,

4.3.2.    : Ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, δεσμεύεται ότι
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)           ,   α σε όλα τα στάδια που προη Σερβίας 6,γή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, δεν υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνργη Σερβίας 6,σε αθέμιτα παράν υποβολή προσφορώνομα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
        `      καταχρη Σερβίας 6,στικά και ότι θα εξακολουθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει ν υποβολή προσφορώνα μη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνεργεί κατ αυτόν υποβολή προσφορών τον υποβολή προσφορών τρόπο κατά το

   , στάδιο εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
)        ,       ,β ότι θα δη Σερβίας 6,λώσει αμελλη Σερβίας 6,τί στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6, στιγμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών που λάβει γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6,

  (   )   οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε κατάσταση Σερβίας 6, ακόμη Σερβίας 6, και εν υποβολή προσφορώνδεχόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, σύγκρουση Σερβίας 6,ς 6, συμφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών
( ,  ,  ,      ,προσωπικών υποβολή προσφορών οικογεν υποβολή προσφορώνειακών υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών πολιτικών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλων υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνών υποβολή προσφορών συμφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών

    )  συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών και αν υποβολή προσφορώντικρουόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών επαγγελματικών υποβολή προσφορών συμφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών μεταξύ των υποβολή προσφορών
          ν υποβολή προσφορώνομίμων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εξουσιοδοτη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών εκπροσώπων υποβολή προσφορών του καθώς 6, και υπαλλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνεργατών υποβολή προσφορών τους 6,
      ( . .    )  οποίους 6, απασχολεί στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, π χ με σύμβαση Σερβίας 6, υπεργολαβίας 6, και

        ’  μελών υποβολή προσφορών του προσωπικού τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, που εμπλέκον υποβολή προσφορώνται καθ οιον υποβολή προσφορώνδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε τρόπο
     /       στη Σερβίας 6, διαδικασία εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και μπορούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα επη Σερβίας 6,ρεάσουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκβαση Σερβίας 6, και

        ,     τις 6, αποφάσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, περί τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, οποτεδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε και εάν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,
        . κατάσταση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προκύψει κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

        ,     Οι υποχρεώσεις 6, και οι απαγορεύσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ισχύουν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορών ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, είν υποβολή προσφορώναι
,      ,       .έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, για όλα τα μέλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, καθώς 6, και για τους 6, υπεργολάβους 6, που χρη Σερβίας 6,σιμοποιεί

         Στο συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικό περιλαμβάν υποβολή προσφορώνεται σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεσμευτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, τόσο του αν υποβολή προσφορώναδόχου όσο
   . και των υποβολή προσφορών υπεργολάβων υποβολή προσφορών του

4.3.3.     ,       202 Η σύμβαση Σερβίας 6, θεωρείται ότι εκτελέστη Σερβίας 6,κε σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο του
.4412/2016,     :ν υποβολή προσφορών όταν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώντρέχουν υποβολή προσφορών οι εξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προϋποθέσεις 6,
)      .α Παρασχέθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών οι υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, στο σύν υποβολή προσφορώνολο τους 6,
)         . β Παραλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνφθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, που παραδόθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών
)       ,    γ Έγιν υποβολή προσφορώνε η Σερβίας 6, αποπλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του συμβατικού τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, αφού προη Σερβίας 6,γουμέν υποβολή προσφορώνως 6, επιβλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών

    κυρώσεις 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εκπτώσεις 6, και
)           δ Εκπλη Σερβίας 6,ρώθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών και οι λοιπές 6, συμβατικές 6, υποχρεώσεις 6, και από τα δύο συμβαλλόμεν υποβολή προσφορώνα

           .μέρη Σερβίας 6, και αποδεσμεύθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών οι σχετικές 6, εγγυή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, κατά τα προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνα από τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6,

4.4 Υ,περγολαβία

4.4.1.            Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, δεν υποβολή προσφορών απαλλάσσεται από τις 6, συμβατικές 6, του υποχρεώσεις 6, και ευθύν υποβολή προσφορώνες 6,
    /     .  λόγω αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, τμη Σερβίας 6,μάτων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, σε υπεργολάβους 6, Η

    . 2   18  . 4412/2016   τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών υποχρεώσεων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών από υπεργολάβους 6, δεν υποβολή προσφορών
     . αίρει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ευθύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, του κυρίου αν υποβολή προσφορώναδόχου

4.4.2.            Κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ο κύριος 6, αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, υποχρεούται ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναφέρει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
   ,        αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το όν υποβολή προσφορώνομα τα στοιχεία επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίας 6, και τους 6, ν υποβολή προσφορώνόμιμους 6, εκπροσώπους 6,

  ,      ,   των υποβολή προσφορών υπεργολάβων υποβολή προσφορών του οι οποίοι συμμετέχουν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εφόσον υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι γν υποβολή προσφορώνωστά
   .   ,     τη Σερβίας 6, συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, χρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στιγμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Επιπλέον υποβολή προσφορών υποχρεούται ν υποβολή προσφορώνα γν υποβολή προσφορώνωστοποιεί στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

      ,     ,αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κάθε αλλαγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών αυτών υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
         ,    καθώς 6, και τις 6, απαιτούμεν υποβολή προσφορώνες 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, σχετικά με κάθε ν υποβολή προσφορώνέο υπεργολάβο τον υποβολή προσφορών οποίο ο
        ,   κύριος 6, αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, χρη Σερβίας 6,σιμοποιεί εν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνεχεία στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορών λόγω σύμβαση Σερβίας 6, προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώντας 6, τα

 /  .     σχετικά συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικά δη Σερβίας 6,λώσεις 6, συν υποβολή προσφορώνεργασίας 6, Σε περίπτωση Σερβίας 6, διακοπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνεργασίας 6,
   /   ,    του Αν υποβολή προσφορώναδόχου με υπεργολάβο υπεργολάβους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, αυτός 6, υποχρεούται σε άμεση Σερβίας 6,

      ,     γν υποβολή προσφορώνωστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διακοπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών οφείλει δε ν υποβολή προσφορώνα διασφαλίσει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
   /        ,   ομαλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, του τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, των υποβολή προσφορών τμη Σερβίας 6,μάτων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, είτε από τον υποβολή προσφορών ίδιο είτε από

            ν υποβολή προσφορώνέο υπεργολάβο τον υποβολή προσφορών οποίο θα γν υποβολή προσφορώνωστοποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ως 6, άν υποβολή προσφορώνω
. διαδικασία

4.4.3.           Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επαλη Σερβίας 6,θεύει τη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνδρομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών λόγων υποβολή προσφορών αποκλεισμού για τους 6,
,       2.2.3    υπεργολάβους 6, όπως 6, αυτοί περιγράφον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο και με τα αποδεικτικά

   2.2.9.2  ,  ( ) ( )  , ( )μέσα τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, εφόσον υποβολή προσφορών το α τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμα τα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, το α
( )           ,οποίο α ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, προτίθεται ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναθέσει υπό μορφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπεργολαβίας 6, σε τρίτους 6,
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         (30%)   υπερβαίν υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών σωρευτικά το ποσοστό του τριάν υποβολή προσφορώντα τοις 6, εκατό τη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αξίας 6,
 .  ,         .  2 τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Επιπλέον υποβολή προσφορών προκειμέν υποβολή προσφορώνου ν υποβολή προσφορώνα μη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αθετούν υποβολή προσφορώνται οι υποχρεώσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του

 18  . 4412/2016,           άρθρου του ν υποβολή προσφορών δύν υποβολή προσφορώναται ν υποβολή προσφορώνα επαλη Σερβίας 6,θεύσει τους 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω λόγους 6, και για τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
        . τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, που υπολείπον υποβολή προσφορώνται του ως 6, άν υποβολή προσφορώνω ποσοστού

           Όταν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ως 6, άν υποβολή προσφορώνω επαλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθευση Σερβίας 6, προκύπτει ότι συν υποβολή προσφορώντρέχουν υποβολή προσφορών λόγοι αποκλεισμού απαιτεί
      ,      ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δύν υποβολή προσφορώναται ν υποβολή προσφορώνα απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντικατάστασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του κατά τα ειδικότερα αν υποβολή προσφορώναφερόμεν υποβολή προσφορώνα στις 6,

. 5  6   131  . 4412/2016. παρ και του άρθρου του ν υποβολή προσφορών

4.5       Τροποποίηση σύμβασης Αρχής κατά τη διάρκειά της Αρχής 

        ,     Η σύμβαση Σερβίας 6, μπορεί ν υποβολή προσφορώνα τροποποιείται κατά τη Σερβίας 6, διάρκειά τη Σερβίας 6,ς 6, χωρίς 6, ν υποβολή προσφορώνα απαιτείται ν υποβολή προσφορώνέα
  ,          διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, μόν υποβολή προσφορώνο σύμφων υποβολή προσφορώνα με τους 6, όρους 6, και τις 6, προϋποθέσεις 6, του

 132   .  4412/2016        άρθρου του ν υποβολή προσφορών και κατόπιν υποβολή προσφορών γν υποβολή προσφορώνωμοδότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, του αρμοδίου οργάν υποβολή προσφορώνου τη Σερβίας 6,ς 6,
 .αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

         ,     203Μετά τη Σερβίας 6, λύση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, λόγω τη Σερβίας 6,ς 6, έκπτωση Σερβίας 6,ς 6, του αν υποβολή προσφορώναδόχου σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο
 .  4412/2016     5.2.   ,     του ν υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, όπως 6, και σε περίπτωση Σερβίας 6,

      4.6,    . ( ),  καταγγελίας 6, για όλους 6, λόγους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου πλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αυτού τη Σερβίας 6,ς 6, περ α η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα
    /  / ,    αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δύν υποβολή προσφορώναται ν υποβολή προσφορώνα προσκαλέσει τον υποβολή προσφορών τους 6, επόμεν υποβολή προσφορώνο ους 6, κατά σειρά κατάταξη Σερβίας 6,ς 6, οικον υποβολή προσφορώνομικό

  -       φορέα που συμμετέχει ουν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα διαδικασία αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6,
   /    /     σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και ν υποβολή προσφορώνα του τους 6, προτείν υποβολή προσφορώνει ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναλάβει ουν υποβολή προσφορών το αν υποβολή προσφορώνεκτέλεστο αν υποβολή προσφορώντικείμεν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ς 6,
,              σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, με τους 6, ίδιους 6, όρους 6, και προϋποθέσεις 6, και σε τίμη Σερβίας 6,μα που δεν υποβολή προσφορών θα υπερβαίν υποβολή προσφορώνει

       (  )  .   τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρα υποκατάσταση Σερβίας 6,ς 6, Η σύμβαση Σερβίας 6,
,          συν υποβολή προσφορώνάπτεται εφόσον υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώντός 6, τη Σερβίας 6,ς 6, τεθείσας 6, προθεσμίας 6, περιέλθει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

    .      έγγραφη Σερβίας 6, και αν υποβολή προσφορώνεπιφύλακτη Σερβίας 6, αποδοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Η άπρακτη Σερβίας 6, πάροδος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προθεσμίας 6, θεωρείται
   .         ,  ως 6, απόρριψη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, πρόταση Σερβίας 6,ς 6, Αν υποβολή προσφορών αυτός 6, δεν υποβολή προσφορών δεχθεί τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πρόταση Σερβίας 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,

        ,αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσκαλεί τον υποβολή προσφορών επόμεν υποβολή προσφορώνο υποψή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνφιο κατά σειρά κατάταξη Σερβίας 6,ς 6,
      .ακολουθών υποβολή προσφορώντας 6, κατά τα λοιπά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ίδια διαδικασία

4.6     Δικαίωμαμονομερούς Αρχής λύσης Αρχής της Αρχής σύμβασης Αρχής 

4.6.1.    ,        ,Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μπορεί με τις 6, προϋποθέσεις 6, που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών οι κείμεν υποβολή προσφορώνες 6, διατάξεις 6,
         , :ν υποβολή προσφορώνα καταγγείλει τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, εκτέλεσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εφόσον υποβολή προσφορών

)      ,     . 4  α η Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, έχει υποστεί ουσιώδη Σερβίας 6, τροποποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνοια τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου
132  . 4412/2016,        του ν υποβολή προσφορών που θα απαιτούσε ν υποβολή προσφορώνέα διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

)   ,        ,      β ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, κατά το χρόν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, τελούσε σε μια από τις 6,
     2.2.3.1 ,    ,    καταστάσεις 6, που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο και ως 6, εκ τούτου θα έπρεπε ν υποβολή προσφορώνα

       ,έχει αποκλειστεί από τη Σερβίας 6, διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
)             γ η Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, δεν υποβολή προσφορών έπρεπε ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώνατεθεί στον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο λόγω σοβαρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, παραβίαση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών

         2014/24/ ,    υποχρεώσεων υποβολή προσφορών που υπέχει από τις 6, Συν υποβολή προσφορώνθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκες 6, και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Οδη Σερβίας 6,γία ΕΕ η Σερβίας 6, οποία έχει
         αν υποβολή προσφορώναγν υποβολή προσφορώνωριστεί με απόφαση Σερβίας 6, του Δικαστη Σερβίας 6,ρίου τη Σερβίας 6,ς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, στο πλαίσιο διαδικασίας 6,

   258  .δυν υποβολή προσφορώνάμει του άρθρου τη Σερβίας 6,ς 6, ΣΛΕΕ
)    ,      , δ ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, καταδικαστεί αμετάκλη Σερβίας 6,τα κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, για

       . 2.2.3.1  έν υποβολή προσφορώνα από τα αδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,
)             ε ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, πτωχεύσει ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπαχθεί σε διαδικασία ειδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκκαθάριση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τεθεί υπό

           αν υποβολή προσφορώναγκαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διαχείριση Σερβίας 6, από εκκαθαριστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών από το δικαστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπαχθεί σε διαδικασία
        πτωχευτικού συμβιβασμού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναστείλει τις 6, επιχειρη Σερβίας 6,ματικές 6, του δραστη Σερβίας 6,ριότη Σερβίας 6,τες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

             υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίαν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,ς 6, και δεν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ρεί τους 6, όρους 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εάν υποβολή προσφορών βρεθεί σε
  ,    , οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε αν υποβολή προσφορώνάλογη Σερβίας 6, κατάσταση Σερβίας 6, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,

   .         ,σε εθν υποβολή προσφορώνικές 6, διατάξεις 6, ν υποβολή προσφορώνόμου Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα μη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταγγείλει τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6,
               υπό τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προϋπόθεση Σερβίας 6, ότι ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, ο οποίος 6, θα βρεθεί σε μία εκ των υποβολή προσφορών καταστάσεων υποβολή προσφορών που
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           αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αποδεικν υποβολή προσφορώνύει ότι είν υποβολή προσφορώναι σε θέση Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνα εκτελέσει τη Σερβίας 6,
,            σύμβαση Σερβίας 6, λαμβάν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώντας 6, υπόψη Σερβίας 6, τις 6, ισχύουσες 6, διατάξεις 6, και τα μέτρα για τη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνέχιση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

  .επιχειρη Σερβίας 6,ματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του λειτουργίας 6,
)            στ ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, παραβεί αποδεδειγμέν υποβολή προσφορώνα τις 6, υποχρεώσεις 6, του που απορρέουν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

   .  4.3.2.   ,     δέσμευση Σερβίας 6, ακεραιότη Σερβίας 6,τας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρ τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, ως 6, αν υποβολή προσφορώναλυτικά περιγράφον υποβολή προσφορώνται στο
    .συν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μμέν υποβολή προσφορώνο στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα σχέδιο σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
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5.      ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣ ΑΤΤΙΚΗΣΥ,ΜΒΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

5.1   Τρόπος Αρχής πληρωμής Αρχής 

5.1.1.         Ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, θα αμείβεται έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορώντι των υποβολή προσφορών παρεχόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών  κάθε μήνα σύμφων υποβολή προσφορώνα
      ,       με τις 6, εκτελεσθείσες 6, εργασίες 6, του προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνου μή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6, και υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών

          σχετικών υποβολή προσφορών φορολογικών υποβολή προσφορών στοιχείων υποβολή προσφορών και δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών και μετά από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών βεβαίωση Σερβίας 6, καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
        . . . .     εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών εργασιών υποβολή προσφορών από το αρμόδιο όργαν υποβολή προσφορώνο του Ο Π Α Ν και με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσκόμιση Σερβίας 6,
  . τιμολογίου του αν υποβολή προσφορώναδόχου

            Η αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών υπόκειται σε καμία αν υποβολή προσφορώναθεώρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, για οποιοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε λόγο και αιτία και
    ’      . παραμέν υποβολή προσφορώνει σταθερή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και αμετάβλη Σερβίας 6,τη Σερβίας 6, καθ όλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών διάρκεια ισχύος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εν υποβολή προσφορώντολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

          Η προσφερθείσα αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι δεσμευτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών για τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο μέχρι τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οριστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
   .      ολοκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρεχόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίας 6, Αποκλείεται δε οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε αν υποβολή προσφορώναθεώρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

          συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,θείσας 6, αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε αξίωση Σερβίας 6, του αν υποβολή προσφορώναδόχου πέραν υποβολή προσφορών του αν υποβολή προσφορώντιτίμου τη Σερβίας 6,ς 6,
         .υπη Σερβίας 6,ρεσίας 6, που θα παρέχει για όσο χρόν υποβολή προσφορώνο διαρκεί η Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6,

          Ση Σερβίας 6,μειών υποβολή προσφορώνεται ότι η Σερβίας 6, καθαρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αξία των υποβολή προσφορών παραστατικών υποβολή προσφορών υπόκειται σε παρακράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, φόρου
   . 2238/94 (  151/ /94)    . εισοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, βάσει του Ν ΦΕΚ Α όπως 6, τροποποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε και ισχύει

           Η πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του συμβατικού τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, θα γίν υποβολή προσφορώνεται με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσκόμιση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνόμιμων υποβολή προσφορών
          200παραστατικών υποβολή προσφορών και δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών που προβλέπον υποβολή προσφορώνται από τις 6, διατάξεις 6, του άρθρου

. 5  . 4412/2016,         παρ του ν υποβολή προσφορών καθώς 6, και κάθε άλλου δικαιολογη Σερβίας 6,τικού που τυχόν υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθελε ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,θεί
          .από τις 6, αρμόδιες 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, που διεν υποβολή προσφορώνεργούν υποβολή προσφορών τον υποβολή προσφορών έλεγχο και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

5.1.2. To    ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώνάδοχο βαρύν υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών    ,      ,οι υπέρ τρίτων υποβολή προσφορών κρατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, ως 6, και κάθε άλλη Σερβίας 6, επιβάρυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,
    ,   . . .,    σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κείμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσία μη Σερβίας 6, συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνου Φ Π Α για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,

            . υπη Σερβίας 6,ρεσίας 6, στον υποβολή προσφορών τόπο και με τον υποβολή προσφορών τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Ιδίως 6,
   βαρύν υποβολή προσφορώνεται με τις 6,  : ακόλουθες 6, κρατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6,

-   0,07%            Κράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, η Σερβίας 6, οποία υπολογίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται επί τη Σερβίας 6,ς 6, αξίας 6, κάθε πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προ φόρων υποβολή προσφορών και
  ,      κρατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αρχική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, καθώς 6, και κάθε συμπλη Σερβίας 6,ρωματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,   Υ,πέρ της Αρχής Ενιαίας Αρχής 

   Ανεξάρτητης Αρχής Αρχής Αρχής Δημοσίων Σ ΑΤΤΙΚΗΣυμβάσεων ( )  ΕΑΑΔΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  (  4επιβάλλεται άρθρο
.4013/2011  ).Ν όπως 6, ισχύει

-    0,02%         ,  Κράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, ύψους 6, υπέρ τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώνάπτυξη Σερβίας 6,ς 6, και συν υποβολή προσφορώντή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, του ΟΠΣ του ΕΣΗΔΗΣ η Σερβίας 6,
    ,   ,   ,    οποία υπολογίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται επί τη Σερβίας 6,ς 6, αξίας 6, εκτός 6, ΦΠΑ τη Σερβίας 6,ς 6, αρχική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, καθώς 6, και κάθε

 .          συμπλη Σερβίας 6,ρωματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Τ.Κ. 185 33ο ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
          αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στο όν υποβολή προσφορώνομα και για λογαριασμό τη Σερβίας 6,ς 6, Γεν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,ς 6, Δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών

      . 6   36  . 4412/2016.Συμβάσεων υποβολή προσφορών και Προμη Σερβίας 6,θειών υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών
-   0,06%,           Κράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, ύψους 6, η Σερβίας 6, οποία υπολογίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται επί τη Σερβίας 6,ς 6, αξίας 6, κάθε πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προ φόρων υποβολή προσφορών και

  ,      ,    κρατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αρχική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, καθώς 6, και κάθε συμπλη Σερβίας 6,ρωματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κάλυψη Σερβίας 6,
        ( ),των υποβολή προσφορών λειτουργικών υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναγκών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Εξέταση Σερβίας 6,ς 6, Προδικαστικών υποβολή προσφορών Προσφυγών υποβολή προσφορών ΑΕΠΠ

    350  . 4412/2016).       σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο του Ν Τ.Κ. 185 33ο ποσό τη Σερβίας 6,ς 6, κράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, παρακρατείται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
            αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στο όν υποβολή προσφορώνομα και για λογαριασμό τη Σερβίας 6,ς 6, ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό

 ,        .τραπεζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ικό λογαριασμό η Σερβίας 6, διαχείριση Σερβίας 6, του οποίου γίν υποβολή προσφορώνεται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ΑΕΠΠ
-           Οι υπέρ τρίτων υποβολή προσφορών κρατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, υπόκειν υποβολή προσφορώνται στο εκάστοτε ισχύον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναλογικό τέλος 6,

 3%   ’     20%. χαρτοσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμου και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ
-            Με κάθε πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών θα γίν υποβολή προσφορώνεται η Σερβίας 6, προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κείμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσία παρακράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,

   (8%   )    .φόρου εισοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, αξίας 6, για παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών επί του καθαρού ποσού
 ,          ,  Ο χρόν υποβολή προσφορώνος 6, τρόπος 6, και η Σερβίας 6, διαδικασία κράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών ως 6, άν υποβολή προσφορώνω χρη Σερβίας 6,ματικών υποβολή προσφορών ποσών υποβολή προσφορών καθώς 6, και

             κάθε άλλο αν υποβολή προσφορώναγκαίο θέμα για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω κράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, εξαρτάται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
      ,     έκδοση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, κοιν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, του Υπουργού Οικον υποβολή προσφορώνομίας 6, Αν υποβολή προσφορώνάπτυξη Σερβίας 6,ς 6, και Τ.Κ. 185 33ουρισμού και

 ( . 6   36  . 4412/2016).Οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών
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5.2     -  Κήρυξη οικονομικούφορέα εκπτώτου Κυρώσεις Αρχής 

5.2.1.  ,         ,  Ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιφύλαξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνδρομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, λόγων υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνωτέρας 6, βίας 6, κη Σερβίας 6,ρύσσεται
 υποχρεωτικά έκπτωτος 6,           από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών σύμβαση Σερβίας 6, και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορών

            εάν υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών εκπλη Σερβίας 6,ρώσει τις 6, συμβατικές 6, του υποχρεώσεις 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών συμμορφωθεί με τις 6, γραπτές 6,
   ,          εν υποβολή προσφορώντολές 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, που είν υποβολή προσφορώναι σύμφων υποβολή προσφορώνες 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών σύμβαση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τις 6, κείμεν υποβολή προσφορώνες 6,

          ,διατάξεις 6, και εάν υποβολή προσφορών υπερβεί υπαίτια τη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προθεσμία εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
   λαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών υπόψη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών παρατάσεων υποβολή προσφορών

       , ,   Στον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο που κη Σερβίας 6,ρύσσεται έκπτωτος 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών σύμβαση Σερβίας 6, επιβάλλον υποβολή προσφορώνται μετά από κλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,
   ,  ,    :    του για παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εξη Σερβίας 6,γή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις 6, ολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κατάπτωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

    ,εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
)     .  7    105   .112/2016,    α στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών περί κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, και

 σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
)             β στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που δεν υποβολή προσφορών εκπλη Σερβίας 6,ρώσει τις 6, υποχρεώσεις 6, του που απορρέουν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,

 /          ,  σύμβαση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και δεν υποβολή προσφορών συμμορφωθεί με τις 6, σχετικές 6, γραπτές 6, εν υποβολή προσφορώντολές 6, τη Σερβίας 6,ς 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίας 6, που
        ,    είν υποβολή προσφορώναι σύμφων υποβολή προσφορώνες 6, με τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τις 6, κείμεν υποβολή προσφορώνες 6, διατάξεις 6, εν υποβολή προσφορώντός 6, του συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνου χρόν υποβολή προσφορώνου

  ,εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
)              γ εφόσον υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών παράσχει τις 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών υποβάλει τα παραδοτέα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών προβεί στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

            ,αν υποβολή προσφορώντικατάστασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, μέσα στον υποβολή προσφορών συμβατικό χρόν υποβολή προσφορώνο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στον υποβολή προσφορών χρόν υποβολή προσφορώνο παράταση Σερβίας 6,ς 6, που του δοθεί
       217  .112/2016   σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα όσα προβλέπον υποβολή προσφορώνται στο άρθρο του ν υποβολή προσφορών περί διάρκειας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

  (         ,παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίας 6, δεν υποβολή προσφορών συμμορφωθεί με τις 6, γραπτές 6, εν υποβολή προσφορώντολές 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
              που είν υποβολή προσφορώναι σύμφων υποβολή προσφορώνες 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών σύμβαση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τις 6, κείμεν υποβολή προσφορώνες 6, διατάξεις 6, και εάν υποβολή προσφορών υπερβεί υπαίτια τη Σερβίας 6,

    ,     ),συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προθεσμία εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, λαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών υπόψη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών παρατάσεων υποβολή προσφορών
     .με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιφύλαξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, επόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου

            Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνδρομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, λόγου έκπτωση Σερβίας 6,ς 6, του αν υποβολή προσφορώναδόχου από τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ως 6,
  ( ),        ,  άν υποβολή προσφορώνω περίπτωση Σερβίας 6, γ η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνοποιεί στον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο ειδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών όχλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, η Σερβίας 6, οποία

     203  . 4412/2016   μν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μον υποβολή προσφορώνεύει τις 6, διατάξεις 6, του άρθρου του ν υποβολή προσφορών και περιλαμβάν υποβολή προσφορώνει συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,
         ,   περιγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνεργειών υποβολή προσφορών στις 6, οποίες 6, οφείλει ν υποβολή προσφορώνα προβεί ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, προκειμέν υποβολή προσφορώνου ν υποβολή προσφορώνα

,             συμμορφωθεί μέσα σε προθεσμία η Σερβίας 6, οποία δεν υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι μικρότερη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών δεκαπέν υποβολή προσφορώντε
(15) .   ,      , ,   η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, προθεσμία που τεθεί με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ειδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών όχλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, παρέλθει χωρίς 6, ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6,

 ,       (30)   ν υποβολή προσφορώνα συμμορφωθεί κη Σερβίας 6,ρύσσεται έκπτωτος 6, μέσα σε προθεσμία τριάν υποβολή προσφορώντα η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
    .άπρακτη Σερβίας 6, πάροδο τη Σερβίας 6,ς 6, προθεσμίας 6, συμμόρφωση Σερβίας 6,ς 6,

            Ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, δεν υποβολή προσφορών κη Σερβίας 6,ρύσσεται έκπτωτος 6, για λόγους 6, που αφορούν υποβολή προσφορών σε υπαιτιότη Σερβίας 6,τα του φορέα
        .εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώντρέχουν υποβολή προσφορών λόγοι αν υποβολή προσφορώνωτέρας 6, βίας 6,

       ,  ,   Στον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο που κη Σερβίας 6,ρύσσεται έκπτωτος 6, από τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, επιβάλλεται με απόφαση Σερβίας 6,
  ,       ,  του αποφαιν υποβολή προσφορώνόμεν υποβολή προσφορώνου οργάν υποβολή προσφορώνου ύστερα από γν υποβολή προσφορώνωμοδότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του αρμόδιου οργάν υποβολή προσφορώνου το

       ,   οποίο υποχρεωτικά καλεί τον υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνδιαφερόμεν υποβολή προσφορώνο προς 6, παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εξη Σερβίας 6,γή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, ολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
      .κατάπτωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

,           Επιπλέον υποβολή προσφορών σε βάρος 6, του αν υποβολή προσφορώναδόχου μπορεί ν υποβολή προσφορώνα επιβλη Σερβίας 6,θεί και προσωριν υποβολή προσφορώνός 6, αποκλεισμός 6, του
            από το σύν υποβολή προσφορώνολο των υποβολή προσφορών συμβάσεων υποβολή προσφορών προμη Σερβίας 6,θειών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών που εμπίπτουν υποβολή προσφορών στις 6,

  .  4412/2016,        74,  διατάξεις 6, του ν υποβολή προσφορών κατά τα ειδικότερα προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο περί
     αποκλεισμού οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα από δη Σερβίας 6,μόσιες 6, συμβάσεις 6,

5.2.2.            Αν υποβολή προσφορών οι υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, παρασχεθούν υποβολή προσφορών από υπαιτιότη Σερβίας 6,τα του αν υποβολή προσφορώναδόχου μετά τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
           ,διάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και μέχρι λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6, του χρόν υποβολή προσφορώνου τη Σερβίας 6,ς 6, παράταση Σερβίας 6,ς 6, που χορη Σερβίας 6,γή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε

     ,     επιβάλλον υποβολή προσφορώνται εις 6, βάρος 6, του ποιν υποβολή προσφορώνικές 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρες 6, με αιτιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, απόφαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6,
. αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

     :Οι ποιν υποβολή προσφορώνικές 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρες 6, υπολογίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται ως 6, εξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
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)            50% α για καθυστέρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, που περιορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται σε χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα που δεν υποβολή προσφορών υπερβαίν υποβολή προσφορώνει το τη Σερβίας 6,ς 6,
       προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε περίπτωση Σερβίας 6,

/       τμη Σερβίας 6,ματικών υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνδιαμέσων υποβολή προσφορών προθεσμιών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώντίστοιχη Σερβίας 6,ς 6, προθεσμίας 6, επιβάλλεται ποιν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
 2,5%           ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρα επί τη Σερβίας 6,ς 6, συμβατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αξίας 6, χωρίς 6, ΦΠΑ των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών που παρασχέθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών

,εκπρόθεσμα
)      50%    5%   β για καθυστέρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, που υπερβαίν υποβολή προσφορώνει το επιβάλλεται ποιν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρα χωρίς 6, ΦΠΑ επί

       ,τη Σερβίας 6,ς 6, συμβατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αξίας 6, των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών που παρασχέθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών εκπρόθεσμα
)           γ οι ποιν υποβολή προσφορώνικές 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρες 6, για υπέρβαση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών τμη Σερβίας 6,ματικών υποβολή προσφορών προθεσμιών υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι αν υποβολή προσφορώνεξάρτη Σερβίας 6,τες 6, από

           τις 6, επιβαλλόμεν υποβολή προσφορώνες 6, για υπέρβαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και δύν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορώνται ν υποβολή προσφορώνα
      ,     αν υποβολή προσφορώνακαλούν υποβολή προσφορώνται με αιτιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, απόφαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αν υποβολή προσφορών οι υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, που

          αφορούν υποβολή προσφορών στις 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω τμη Σερβίας 6,ματικές 6, προθεσμίες 6, παρασχεθούν υποβολή προσφορών μέσα στη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,
             διάρκεια και τις 6, εγκεκριμέν υποβολή προσφορώνες 6, παρατάσεις 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προϋπόθεση Σερβίας 6, ότι το σύν υποβολή προσφορώνολο τη Σερβίας 6,ς 6,

   .σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, έχει εκτελεστεί πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρως 6,
     /  /    Τ.Κ. 185 33ο ποσό των υποβολή προσφορών ποιν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών ρη Σερβίας 6,τρών υποβολή προσφορών αφαιρείται συμψη Σερβίας 6,φίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται από με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του

.αν υποβολή προσφορώναδόχου
             Η επιβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ποιν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών ρη Σερβίας 6,τρών υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών στερεί από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το δικαίωμα ν υποβολή προσφορώνα κη Σερβίας 6,ρύξει

  .τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο έκπτωτο

5.3       Διοικητικές Αρχής προσφυγές Αρχής κατά τη διαδικασία εκτέλεσης Αρχής 

           , Ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, μπορεί κατά των υποβολή προσφορών αποφάσεων υποβολή προσφορών που επιβάλλουν υποβολή προσφορών σε βάρος 6, του κυρώσεις 6, δυν υποβολή προσφορώνάμει
    5.2 (     - ), 6.2. (των υποβολή προσφορών όρων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών Κή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα εκπτώτου Κυρώσεις 6, Διάρκεια

), 6.4. (   – ),     σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Απόρριψη Σερβίας 6, παραδοτέων υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντικατάσταση Σερβίας 6, καθώς 6, και κατ΄ εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών
 ,          συμβατικών υποβολή προσφορών όρων υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα ασκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών για λόγους 6, ν υποβολή προσφορώνομιμότη Σερβίας 6,τας 6, και ουσίας 6, εν υποβολή προσφορώνώπιον υποβολή προσφορών του

         (30)    φορέα που εκτελεί τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, μέσα σε αν υποβολή προσφορώνατρεπτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προθεσμία η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
         .  η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία τη Σερβίας 6,ς 6, κοιν υποβολή προσφορώνοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρους 6, γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, Η
       .   εμπρόθεσμη Σερβίας 6, άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αν υποβολή προσφορώναστέλλει τις 6, επιβαλλόμεν υποβολή προσφορώνες 6, κυρώσεις 6, Επί τη Σερβίας 6,ς 6,

     ,    προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αποφασίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει το αρμοδίως 6, αποφαιν υποβολή προσφορώνόμεν υποβολή προσφορώνο όργαν υποβολή προσφορώνο ύστερα από γν υποβολή προσφορώνωμοδότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του
         11  προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνου στο τελευταίο εδάφιο τη Σερβίας 6,ς 6, περίπτωση Σερβίας 6,ς 6, δ΄ τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου του άρθρου

221  .4412/2016  ,     (30)      ,ν υποβολή προσφορών οργάν υποβολή προσφορώνου εν υποβολή προσφορώντός 6, προθεσμίας 6, τριάν υποβολή προσφορώντα η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών άσκη Σερβίας 6,σή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,
    .        άλλως 6, θεωρείται ως 6, σιωπη Σερβίας 6,ρώς 6, απορριφθείσα Κατά τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, δεν υποβολή προσφορών χωρεί η Σερβίας 6,

     .      άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, άλλη Σερβίας 6,ς 6, οποιασδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε φύση Σερβίας 6,ς 6, διοικη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Αν υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, που
            επιβάλλει κυρώσεις 6, δεν υποβολή προσφορών ασκη Σερβίας 6,θεί εμπρόθεσμα η Σερβίας 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορών απορριφθεί αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών από το

  ,     .   αποφαιν υποβολή προσφορώνόμεν υποβολή προσφορώνο αρμοδίως 6, όργαν υποβολή προσφορώνο η Σερβίας 6, απόφαση Σερβίας 6, καθίσταται οριστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορών ασκη Σερβίας 6,θεί
 ,         εμπρόθεσμα προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναστέλλον υποβολή προσφορώνται οι συν υποβολή προσφορώνέπειες 6, τη Σερβίας 6,ς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, μέχρι αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα

.οριστικοποιη Σερβίας 6,θεί

5.4   Δικαστική επίλυση διαφορών

           Κάθε διαφορά μεταξύ των υποβολή προσφορών συμβαλλόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών μερών υποβολή προσφορών που προκύπτει από τις 6, συμβάσεις 6, που
      ,     συν υποβολή προσφορώνάπτον υποβολή προσφορώνται στο πλαίσιο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, επιλύεται με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

      ,     ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αγωγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, στο Διοικη Σερβίας 6,τικό Εφετείο τη Σερβίας 6,ς 6, Περιφέρειας 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία εκτελείται εκάστη Σερβίας 6,
,       .  1    6    205   .σύμβαση Σερβίας 6, κατά τα ειδικότερα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στις 6, παρ έως 6, και του άρθρου Α του ν υποβολή προσφορών

4412/2016.           Πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, στο Διοικη Σερβίας 6,τικό Εφετείο προη Σερβίας 6,γείται
          205 υποχρεωτικά η Σερβίας 6, τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εν υποβολή προσφορώνδικοφαν υποβολή προσφορώνούς 6, διαδικασίας 6, που προβλέπεται στο άρθρο του

. 4412/2016    5.3  ,    ν υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, διαφορετικά η Σερβίας 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απορρίπτεται
 .        ,    ως 6, απαράδεκτη Σερβίας 6, Αν υποβολή προσφορών ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, είν υποβολή προσφορώναι κοιν υποβολή προσφορώνοπραξία η Σερβίας 6, προσφυγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ασκείται

         .      είτε από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ίδια είτε από όλα τα μέλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Δεν υποβολή προσφορών απαιτείται η Σερβίας 6, τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, εν υποβολή προσφορώνδικοφαν υποβολή προσφορώνούς 6,
      ,      διαδικασίας 6, αν υποβολή προσφορών ασκείται από τον υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνδιαφερόμεν υποβολή προσφορώνο αγωγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στο δικόγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, οποίας 6, δεν υποβολή προσφορών

       .σωρεύεται αίτη Σερβίας 6,μα ακύρωση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τροποποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, διοικη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, πράξη Σερβίας 6,ς 6, παράλειψη Σερβίας 6,ς 6,
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6.    ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.1    Παρακολούθηση της Αρχής σύμβασης Αρχής 

6.1.1.             Η παρακολούθη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και η Σερβίας 6, διοίκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, θα γίν υποβολή προσφορώνεται από
    ,  τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αρμόδια επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών       η Σερβίας 6, οποία και θα ειση Σερβίας 6,γείται στο Διοικη Σερβίας 6,τικό

  . . . .  Συμβούλιο του Ο Π Α Ν         για όλα τα ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα που αφορούν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκουσα εκτέλεση Σερβίας 6,
           , όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών όρων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών υποχρεώσεων υποβολή προσφορών του αν υποβολή προσφορώναδόχου στη Σερβίας 6,
             λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνψη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών επιβεβλη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών μέτρων υποβολή προσφορών λόγω μη Σερβίας 6, τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών ως 6, άν υποβολή προσφορώνω όρων υποβολή προσφορών και ιδίως 6, για

           ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα που αφορούν υποβολή προσφορών σε τροποποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του αν υποβολή προσφορώντικειμέν υποβολή προσφορώνου και παράταση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
,      132  . 4412/2016. σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, υπό τους 6, όρους 6, του άρθρου του ν υποβολή προσφορών

6.1.2.    ,         Η αρμόδια υπη Σερβίας 6,ρεσία μπορεί με απόφασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, ν υποβολή προσφορώνα ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρακολούθη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
        . σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ως 6, επόπτη Σερβίας 6, με καθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκον υποβολή προσφορώντα ειση Σερβίας 6,γη Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπάλλη Σερβίας 6,λο τη Σερβίας 6,ς 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίας 6,

    ,  ,      Τ.Κ. 185 33α καθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκον υποβολή προσφορώντα του επόπτη Σερβίας 6, είν υποβολή προσφορώναι εν υποβολή προσφορώνδεικτικά η Σερβίας 6, πιστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, του
  ,          αν υποβολή προσφορώντικειμέν υποβολή προσφορώνου τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, καθώς 6, και ο έλεγχος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συμμόρφωση Σερβίας 6,ς 6, του αν υποβολή προσφορώναδόχου με τους 6,

  .           όρους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Με εισή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του επόπτη Σερβίας 6, η Σερβίας 6, υπη Σερβίας 6,ρεσία που διοικεί τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, μπορεί
            ν υποβολή προσφορώνα απευθύν υποβολή προσφορώνει έγγραφα με οδη Σερβίας 6,γίες 6, και εν υποβολή προσφορώντολές 6, προς 6, τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο που αφορούν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

  .εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
6.1.3.           Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκουσα και έγκαιρη Σερβίας 6, παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ρείται από τον υποβολή προσφορών

         αν υποβολή προσφορώνάδοχο η Σερβίας 6,μερολόγιο στο οποίο καταγράφον υποβολή προσφορώνται η Σερβίας 6, τμη Σερβίας 6,ματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, του αν υποβολή προσφορώντικειμέν υποβολή προσφορώνου
 ,          ,τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6, καθη Σερβίας 6,μεριν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απασχόλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότη Σερβίας 6,τα

           . έκτακτα συμβάν υποβολή προσφορώντα και άλλα στοιχεία που σχετίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Τ.Κ. 185 33ο
      ,     η Σερβίας 6,μερολόγιο συν υποβολή προσφορώνυπογράφεται από τον υποβολή προσφορών επόπτη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, που μπορεί ν υποβολή προσφορώνα ση Σερβίας 6,μειώσει επί

            αυτού παρατη Σερβίας 6,ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών όρων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και φυλάσσεται στον υποβολή προσφορών χώρο
            εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών όταν υποβολή προσφορών αυτό δεν υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι εφικτό προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται από τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο

   ,    .      στη Σερβίας 6, έδρα τη Σερβίας 6,ς 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίας 6, εφόσον υποβολή προσφορών τούτο ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,θεί Οι καταγραφές 6, του αποτελούν υποβολή προσφορών στοιχείο
          .για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του αν υποβολή προσφορώντικειμέν υποβολή προσφορώνου τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

6.2  Διάρκεια σύμβασης Αρχής 

6.2.1.        (12)      Η διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται σε δώδεκα μή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνες 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία που θα
  .         οριστεί στη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, Η σύμβαση Σερβίας 6, ισχύει εφόσον υποβολή προσφορών έχει πραγματοποιη Σερβίας 6,θεί η Σερβίας 6, προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,

   .αν υποβολή προσφορώνάρτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, στο ΚΗΜΔΗΣ
6.2.2.           Η συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, μπορεί ν υποβολή προσφορώνα παρατείν υποβολή προσφορώνεται μετά από αιτιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,

      50%      απόφαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, μέχρι το αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ύστερα από σχετικό αίτη Σερβίας 6,μα του
         ,   αν υποβολή προσφορώναδόχου που υποβάλλεται πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διάρκειάς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σε αν υποβολή προσφορώντικειμεν υποβολή προσφορώνικά

        .  δικαιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνες 6, περιπτώσεις 6, που δεν υποβολή προσφορών οφείλον υποβολή προσφορώνται σε υπαιτιότη Σερβίας 6,τα του αν υποβολή προσφορώναδόχου Αν υποβολή προσφορών λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξει
    ,       , η Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, χωρίς 6, ν υποβολή προσφορώνα υποβλη Σερβίας 6,θεί εγκαίρως 6, αίτη Σερβίας 6,μα παράταση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορών

  ,   , ,     λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξει η Σερβίας 6, παραταθείσα κατά τα αν υποβολή προσφορώνωτέρω διάρκεια χωρίς 6, ν υποβολή προσφορώνα υποβλη Σερβίας 6,θούν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα
    ,         αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τα παραδοτέα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, κη Σερβίας 6,ρύσσεται έκπτωτος 6, Αν υποβολή προσφορών οι υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6,

           ,παρασχεθούν υποβολή προσφορών από υπαιτιότη Σερβίας 6,τα του αν υποβολή προσφορώναδόχου μετά τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
            και μέχρι λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6, του χρόν υποβολή προσφορώνου τη Σερβίας 6,ς 6, παράταση Σερβίας 6,ς 6, που χορη Σερβίας 6,γή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε επιβάλλον υποβολή προσφορώνται εις 6, βάρος 6, του

 ,      218   .  4412/2016     5.2.2  ποιν υποβολή προσφορώνικές 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρες 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο του ν υποβολή προσφορών και το άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6,
.παρούσας 6,

 

Σελίδα 52 

22PROC010978309 2022-07-21



6.3      Παραλαβή του αντικειμένου της Αρχής σύμβασης Αρχής 

6.3.1.          Η παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών παρεχόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραδοτέων υποβολή προσφορών γίν υποβολή προσφορώνεται από επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
  ,     .  3   .     11παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, που συγκροτείται σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περ δ τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου

  221  . 4412/2016.του άρθρου του ν υποβολή προσφορών
6.3.2.         ,  Κατά τη Σερβίας 6, διαδικασία παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διεν υποβολή προσφορώνεργείται ο απαιτούμεν υποβολή προσφορώνος 6, έλεγχος 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με

   ,           τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, μπορεί δε ν υποβολή προσφορώνα καλείται ν υποβολή προσφορώνα παραστεί και εκπρόσωπος 6, του
.      ,    :  )  αν υποβολή προσφορώναδόχου Μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ολοκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6, η Σερβίας 6, επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, α είτε

     ,     παραλαμβάν υποβολή προσφορώνει τις 6, σχετικές 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραδοτέα εφόσον υποβολή προσφορών καλύπτον υποβολή προσφορώνται οι απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6,
        ,  )  τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, χωρίς 6, έγκριση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6, του αποφαιν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνου οργάν υποβολή προσφορώνου β είτε ειση Σερβίας 6,γείται
           για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με παρατη Σερβίας 6,ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόρριψη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών παρεχομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

,      3   4.      παραδοτέων υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, παραγράφους 6, και Τ.Κ. 185 33α αν υποβολή προσφορώνωτέρω εφαρμόζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται και σε
 . τμη Σερβίας 6,ματικές 6, παραλαβές 6,

6.3.3.           Αν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κρίν υποβολή προσφορώνει ότι οι παρεχόμεν υποβολή προσφορώνες 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, δεν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνταποκρίν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται
    ,     ,πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρως 6, στους 6, όρους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώντάσσεται πρωτόκολλο προσωριν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

           που αν υποβολή προσφορώναφέρει τις 6, παρεκκλίσεις 6, που διαπιστώθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών από τους 6, όρους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και
        γν υποβολή προσφορώνωμοδοτεί αν υποβολή προσφορών οι αν υποβολή προσφορώναφερόμεν υποβολή προσφορώνες 6, παρεκκλίσεις 6, επη Σερβίας 6,ρεάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταλλη Σερβίας 6,λόλη Σερβίας 6,τα των υποβολή προσφορών

          παρεχόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών και συν υποβολή προσφορώνεπώς 6, αν υποβολή προσφορών μπορούν υποβολή προσφορών οι τελευταίες 6, ν υποβολή προσφορώνα καλύψουν υποβολή προσφορών τις 6,
 .σχετικές 6, αν υποβολή προσφορώνάγκες 6,

6.3.4         : Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται τα ακόλουθα
)      ,     ,  α Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που διαπιστωθεί ότι δεν υποβολή προσφορών επη Σερβίας 6,ρεάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται η Σερβίας 6, καταλλη Σερβίας 6,λότη Σερβίας 6,τα με

     ,     αιτιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, απόφαση Σερβίας 6, του αρμόδιου αποφαιν υποβολή προσφορώνόμεν υποβολή προσφορώνου οργάν υποβολή προσφορώνου μπορεί ν υποβολή προσφορώνα εγκριθεί η Σερβίας 6,
     ,      , παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορών λόγω παρεχόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών με έκπτωση Σερβίας 6, επί τη Σερβίας 6,ς 6, συμβατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αξίας 6, η Σερβίας 6,

         .   οποία θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι αν υποβολή προσφορώνάλογη Σερβίας 6, προς 6, τις 6, διαπιστωθείσες 6, παρεκκλίσεις 6, Μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
    ,        έκδοση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω απόφαση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6, επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υποχρεούται ν υποβολή προσφορώνα προβεί στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

          οριστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών παρεχόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και ν υποβολή προσφορώνα συν υποβολή προσφορώντάξει σχετικό
  ,      . πρωτόκολλο οριστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα αν υποβολή προσφορώναφερόμεν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6,

)       ,     β Αν υποβολή προσφορών διαπιστωθεί ότι επη Σερβίας 6,ρεάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται η Σερβίας 6, καταλλη Σερβίας 6,λότη Σερβίας 6,τα με αιτιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, απόφαση Σερβίας 6, του
      ,   αρμόδιου αποφαιν υποβολή προσφορώνόμεν υποβολή προσφορώνου οργάν υποβολή προσφορώνου απορρίπτον υποβολή προσφορώνται οι παρεχόμεν υποβολή προσφορώνες 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
     220  . 4412/2016.επιφύλαξη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών στο άρθρο του ν υποβολή προσφορών

6.3.5.          Τ.Κ. 185 33ο πρωτόκολλο οριστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εγκρίν υποβολή προσφορώνεται από το αρμόδιο αποφαιν υποβολή προσφορώνόμεν υποβολή προσφορώνο
   ,        .  όργαν υποβολή προσφορώνο με απόφασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του η Σερβίας 6, οποία κοιν υποβολή προσφορώνοποιείται υποχρεωτικά και στον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο Αν υποβολή προσφορών

      (30)     παρέλθει χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα μεγαλύτερο των υποβολή προσφορών τριάν υποβολή προσφορώντα η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία
           υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του παραδοτέου από τον υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικό φορέα και δεν υποβολή προσφορών έχει εκδοθεί πρωτόκολλο

   2        3,παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πρωτόκολλο με παρατη Σερβίας 6,ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου
      .θεωρείται ότι η Σερβίας 6, παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έχει συν υποβολή προσφορώντελεσθεί αυτοδίκαια

6.3.6.   ,   ,      Αν υποβολή προσφορώνεξάρτη Σερβίας 6,τα από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατά τα αν υποβολή προσφορώνωτέρω αυτοδίκαιη Σερβίας 6, παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του
,          αν υποβολή προσφορώναδόχου πραγματοποιούν υποβολή προσφορώνται οι προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνοι από τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, έλεγχοι από επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

       ,    που συγκροτείται με απόφαση Σερβίας 6, του αρμοδίου αποφαιν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνου οργάν υποβολή προσφορώνου στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία δεν υποβολή προσφορών
            6.3.1.  μπορεί ν υποβολή προσφορώνα συμμετέχουν υποβολή προσφορών ο πρόεδρος 6, και τα μέλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου Η

         παραπάν υποβολή προσφορώνω επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προβαίν υποβολή προσφορώνει σε όλες 6, τις 6, διαδικασίες 6, παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, που
        .   προβλέπον υποβολή προσφορώνται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών σύμβαση Σερβίας 6, και συν υποβολή προσφορώντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα Οι εγγυη Σερβίας 6,τικές 6,

         επιστολές 6, προκαταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, δεν υποβολή προσφορών επιστρέφον υποβολή προσφορώνται πριν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ολοκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6,
           όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών προβλεπομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, ελέγχων υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6, σύν υποβολή προσφορώνταξη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών σχετικών υποβολή προσφορών

.         , πρωτοκόλλων υποβολή προσφορών Οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε εν υποβολή προσφορώνέργεια που έγιν υποβολή προσφορώνε από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αρχική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, δεν υποβολή προσφορών
 .λαμβάν υποβολή προσφορώνεται υπόψη Σερβίας 6,

 

Σελίδα 53 

22PROC010978309 2022-07-21



6.4   – Απόρριψη παραδοτέων Αντικατάσταση

          Σε περίπτωση Σερβίας 6, οριστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, απόρριψη Σερβίας 6,ς 6, ολόκλη Σερβίας 6,ρου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μέρους 6, των υποβολή προσφορών παρεχόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών με
    ,        έκπτωση Σερβίας 6, επί τη Σερβίας 6,ς 6, συμβατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αξίας 6, με απόφαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, μπορεί ν υποβολή προσφορώνα

      ,      εγκρίν υποβολή προσφορώνεται αν υποβολή προσφορώντικατάσταση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών αυτών υποβολή προσφορών με άλλες 6, που ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι σύμφων υποβολή προσφορώνες 6, με
   ,          .τους 6, όρους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, μέσα σε τακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προθεσμία που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

           ,  Αν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώντικατάσταση Σερβίας 6, γίν υποβολή προσφορώνεται μετά τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,
            25%προθεσμία που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντικατάσταση Σερβίας 6, δεν υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι μεγαλύτερη Σερβίας 6, του

    ,        ,τη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ο δε αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, υπόκειται σε ποιν υποβολή προσφορώνικές 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρες 6,
    218  . 4412/2016    5.2.2  , σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο του ν υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, λόγω

 .εκπρόθεσμη Σερβίας 6,ς 6, παράδοση Σερβίας 6,ς 6,
       /     Αν υποβολή προσφορών ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, δεν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντικαταστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει τις 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και τα παραδοτέα που απορρίφθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών

            ,μέσα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προθεσμία που του τάχθη Σερβίας 6,κε και εφόσον υποβολή προσφορών έχει λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξει η Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διάρκεια
      .κη Σερβίας 6,ρύσσεται έκπτωτος 6, και υπόκειται στις 6, προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνες 6, κυρώσεις 6,

6.5   -   Καταγγελία της Αρχής σύμβασης Αρχής Υ,ποκατάσταση αναδόχου

6.5.1   ,      ,    Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, καταδικαστεί
         . 2.2.3.1αμετάκλη Σερβίας 6,τα για έν υποβολή προσφορώνα από τα αδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ   , τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, η Σερβίας 6,
          αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δύν υποβολή προσφορώναται ν υποβολή προσφορώνα καταγγείλει μον υποβολή προσφορώνομερώς 6, τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, και ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει

  ,        ,  τυχόν υποβολή προσφορών αξιώσεις 6, αποζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,μίωση Σερβίας 6,ς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, σχετικές 6, διατάξεις 6, του ΑΚ περί
 . αμφοτεροβαρών υποβολή προσφορών συμβάσεων υποβολή προσφορών

6.5.2    Εάν υποβολή προσφορών ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6,        πτωχεύσει ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίαν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ειδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
            εκκαθάριση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τεθεί υπό αν υποβολή προσφορώναγκαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διαχείριση Σερβίας 6, από εκκαθαριστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών από το δικαστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

         υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναστείλει τις 6, επιχειρη Σερβίας 6,ματικές 6, του
       ,  δραστη Σερβίας 6,ριότη Σερβίας 6,τες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εάν υποβολή προσφορών βρίσκεται σε οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε αν υποβολή προσφορώνάλογη Σερβίας 6, κατάσταση Σερβίας 6, προκύπτουσα από

 ,      ,    παρόμοια διαδικασία προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, σε εθν υποβολή προσφορώνικές 6, διατάξεις 6, ν υποβολή προσφορώνόμου η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
,  ,          δύν υποβολή προσφορώναται ομοίως 6, ν υποβολή προσφορώνα καταγγείλει μον υποβολή προσφορώνομερώς 6, τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, και ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει τυχόν υποβολή προσφορών

 ,       . αξιώσεις 6, αποζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,μίωση Σερβίας 6,ς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, σχετικές 6, διατάξεις 6, του ΑΚ

6.5.3         ,   Σε αμφότερες 6, τις 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω περιπτώσεις 6, καταγγελίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα
    /  / ,   ,  /  αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δύν υποβολή προσφορώναται ν υποβολή προσφορώνα προσκαλέσει τον υποβολή προσφορών τους 6, επόμεν υποβολή προσφορώνο ους 6, κατά σειρά μειοδότη Σερβίας 6, ες 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

       /   διαδικασίας 6, αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και ν υποβολή προσφορώνα του τους 6, προτείν υποβολή προσφορώνει ν υποβολή προσφορώνα
/        ,    αν υποβολή προσφορώναλάβει ουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών του εκπτώτου αν υποβολή προσφορώναδόχου με τους 6, ίδιους 6, όρους 6,

           (και προϋποθέσεις 6, και βάσει τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, που είχε υποβάλει ο έκπτωτος 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρα
). υποκατάσταση Σερβίας 6,ς 6,

  –      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Περιγραφή Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Φυσικού και Οικονομικού και Οικονομικού και Οικονομικού
  Αντικειμένου της Σύμβασης Σύ και Οικονομικούμβασης Σύμβασης

  –    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Ειδική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Συγγραφή Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Υποχρεώσεων
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούI –  ΕΕΕΣ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούV –    Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών
 V  –   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπόδειγμα σύ και Οικονομικούμβασης Σύμβασης
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

  –      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑναλυτικήΠεριγραφήΦυσικού καιΟικονομικού
    Αντικειμένου της Αρχής Σ ΑΤΤΙΚΗΣύμβασης Αρχής 

 
  -      ΜΕΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΦΥ,Σ ΑΤΤΙΚΗΣΙΚΟΥ,ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ,ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣ ΑΤΤΙΚΗΣΥ,ΜΒΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

( /  ) ΑΠΑΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
           Αν υποβολή προσφορώντικείμεν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, είν υποβολή προσφορώναι η Σερβίας 6, παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών που αφορούν υποβολή προσφορών στον υποβολή προσφορών έλεγχο και

       . . . ..συν υποβολή προσφορώντή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, χώρων υποβολή προσφορών που διαχειρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται το Νομικό Πρόσωπο Ο Π Α Ν
              Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών καθη Σερβίας 6,κόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα εξασφαλίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει ότι το έργο τη Σερβίας 6,ς 6,

        .  επιστασίας 6, των υποβολή προσφορών Αθλη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών και Πολιτιστικών υποβολή προσφορών Κέν υποβολή προσφορώντρων υποβολή προσφορών θα είν υποβολή προσφορώναι καθη Σερβίας 6,μεριν υποβολή προσφορώνό Από Δευτέρα
      08:00 . .  24:00 . . (    έως 6, Σάββατο θα εκτελείται από τις 6, π μ έως 6, μ μ επιση Σερβίας 6,μαίν υποβολή προσφορώνεται ότι οι υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6,

    6    ,      θα εκτελούν υποβολή προσφορώνται για διάστη Σερβίας 6,μα ωρών υποβολή προσφορών από διπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών βάρδια εν υποβολή προσφορώνώ για τις 6, υπόλοιπες 6, ώρες 6, μον υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
)        10:00 . .  18:00 . .(  )  βάρδια και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Κυριακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών θα εκτελείται από τις 6, π μ έως 6, μ μ μον υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών βάρδια και θα

   :περιλαμβάν υποβολή προσφορώνει τις 6, κάτωθι εργασίες 6,
1.        (  )  Έλεγχος 6, και συν υποβολή προσφορώντή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, όλου του Αθλη Σερβίας 6,τικού Κέν υποβολή προσφορώντρου Δη Σερβίας 6,μοτικό Κολυμβη Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο για

           φθορές 6, για τις 6, οποίες 6, υποχρεούται εφόσον υποβολή προσφορών αυτές 6, είν υποβολή προσφορώναι μικρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κλίμακας 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επισκευή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
.τους 6,

2.  ,        Εργασίες 6, συν υποβολή προσφορώντή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, έλεγχο και επιδιόρθωση Σερβίας 6, φθορών υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών υπόλοιπων υποβολή προσφορών αθλη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών
       (2)  ,   ,χώρων υποβολή προσφορών του Κέν υποβολή προσφορώντρου και συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνα των υποβολή προσφορών δύο γη Σερβίας 6,πέδων υποβολή προσφορών τέν υποβολή προσφορώνις 6, του γη Σερβίας 6,πέδου μπάσκετ

  beach  volley,    (2)   5 5      του γη Σερβίας 6,πέδου των υποβολή προσφορών δύο γη Σερβίας 6,πέδων υποβολή προσφορών Χ καθώς 6, και συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε εργασίες 6,
.έκτακτες 6,

3.          ,Έλεγχος 6, όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών υπόλοιπων υποβολή προσφορών Αθλη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών Κέν υποβολή προσφορώντρων υποβολή προσφορών και συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνα των υποβολή προσφορών ΣΑΛΠΕΑΣ
 -    « . »,  ,  πολιτιστικό αθλη Σερβίας 6,τικό κέν υποβολή προσφορώντρο Κ ΚΩΣΤ.Κ. 185 33ΑΡΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ.Κ. 185 33ΟΚΛΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤ.Κ. 185 33Ο

 ,     ,  . ,ΓΥΜΝΑΣΤ.Κ. 185 33ΗΡΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ στις 6, αίθουσες 6, γυμν υποβολή προσφορώναστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ Ν ΦΑΛΗΡΟ
      1    .ΚΑΛΛΕΡΓΗ καθώς 6, και στο κολυμβη Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο του ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά
            Ειδικότερα για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών καθη Σερβίας 6,κόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών του ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα εξασφαλίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει

            ,  ότι το έργο τη Σερβίας 6,ς 6, επιστασίας 6, του Αθλη Σερβίας 6,τικού Κέν υποβολή προσφορώντρου και των υποβολή προσφορών επιμέρους 6, χώρων υποβολή προσφορών αυτού θα
   :περιλαμβάν υποβολή προσφορώνει τις 6, κάτωθι εργασίες 6,

       Τ.Κ. 185 33οποθέτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, ισοθερμικών υποβολή προσφορών καλυμμάτων υποβολή προσφορών πισίν υποβολή προσφορώνας 6, τοποθετών υποβολή προσφορώντας 6, παράλλη Σερβίας 6,λα με
  -          επιμέλεια ση Σερβίας 6,μαιάκια διαδρομές 6, αν υποβολή προσφορώνάλογα με το πρόγραμμα τη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,μέρας 6, το οποίο
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            και θα του επιδίδεται από τον υποβολή προσφορών Υπεύθυν υποβολή προσφορώνο λειτουργίας 6, που θα του γν υποβολή προσφορώνωστοποιη Σερβίας 6,θεί από
 . . . ..    23:00 . .         τον υποβολή προσφορών Ο Π Α Ν Μετά τις 6, μ μ θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα φρον υποβολή προσφορώντίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών από τοποθέτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,

   –     υδροκυματικών υποβολή προσφορών διαδρομών υποβολή προσφορών κολύμβη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, τέρματα υδατοσφαίριση Σερβίας 6,ς 6, καθώς 6, και από
  .τοποθέτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, ισοθερμικών υποβολή προσφορών καλυμμάτων υποβολή προσφορών

         (  – ).Έλεγχος 6, σε καθη Σερβίας 6,μεριν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών βάση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, θερμοκρασίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, πισίν υποβολή προσφορώνας 6, μικρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μεγάλη Σερβίας 6,
    ph  .Ηλεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μέτρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, καθη Σερβίας 6,μεριν υποβολή προσφορώνά και χλωρίου
          Έλεγχος 6, όλου του Αθλη Σερβίας 6,τικού Κέν υποβολή προσφορώντρου για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών διασφάλιση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εύρυθμη Σερβίας 6,ς 6,

  ( , ,  . .)  . λειτουργίας 6, του φώτα προβολείς 6, ν υποβολή προσφορώντουζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά κ λπ επεμβαίν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώντας 6, επιδιορθών υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώντας 6,
            Καθη Σερβίας 6,μεριν υποβολή προσφορώνά οφείλει ν υποβολή προσφορώνα καταγράφει όλες 6, τις 6, φθορές 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών βλάβες 6, που διαπιστών υποβολή προσφορώνει κατά

       .    τον υποβολή προσφορών έλεγχο που θα πραγματοποιεί στο Αθλη Σερβίας 6,τικό Κέν υποβολή προσφορώντρο Κατόπιν υποβολή προσφορών υποχρεούται ν υποβολή προσφορώνα το
   .     γν υποβολή προσφορώνωστοποιεί στον υποβολή προσφορών Υπεύθυν υποβολή προσφορώνο λειτουργίας 6, Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που απαιτούν υποβολή προσφορώνται υλικά

   ,       για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αποκατάστασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, τότε αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται αν υποβολή προσφορώναλυτικά τα προς 6, προμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθεια από
 . . . . .           των υποβολή προσφορών Ο Π Α Ν είδη Σερβίας 6, Εφόσον υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, επιδιόρθωση Σερβίας 6, δεν υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα γίν υποβολή προσφορώνει από το προσωπικό του

          Αν υποβολή προσφορώναδόχου τότε θα αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται οι λόγοι που δεν υποβολή προσφορών επιτρέπουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αποκατάσταση Σερβίας 6,
,     . τους 6, από το προσωπικό του Αν υποβολή προσφορώναδόχου

    .Τ.Κ. 185 33ον υποβολή προσφορών προλη Σερβίας 6,πτικό έλεγχο πυρασφάλειας 6,
          .Τ.Κ. 185 33η Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών άμεση Σερβίας 6, παρέμβαση Σερβίας 6, σε περίπτωση Σερβίας 6, πυρκαγιάς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλη Σερβίας 6,ς 6, έκτακτη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώνάγκη Σερβίας 6,ς 6,
         . . . .    Τ.Κ. 185 33η Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνδρομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στα όργαν υποβολή προσφορώνα του κράτους 6, και του Ο Π Α Ν σε περίπτωση Σερβίας 6, έκτακτων υποβολή προσφορών

 ( ,   . . .).αν υποβολή προσφορώναγκών υποβολή προσφορών σεισμός 6, εκκέν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, κτιρίου κ λ π
         Τ.Κ. 185 33η Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνψη Σερβίας 6, όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναγκαίων υποβολή προσφορών μέτρων υποβολή προσφορών σε περιπτώσεις 6, απειλη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών

       .τη Σερβίας 6,λεφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μάτων υποβολή προσφορών για ύπαρξη Σερβίας 6, εκρη Σερβίας 6,κτικών υποβολή προσφορών μη Σερβίας 6,χαν υποβολή προσφορώνισμών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλη Σερβίας 6,ς 6, απειλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
   (  –  ).Έλεγχο θερμοκρασιών υποβολή προσφορών Δεξαμεν υποβολή προσφορώνών υποβολή προσφορών παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ν υποβολή προσφορώντους 6,
         Διαχείριση Σερβίας 6, αθλη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών χώρων υποβολή προσφορών στο αθλη Σερβίας 6,τικό κέν υποβολή προσφορώντρο και άν υποβολή προσφορώνοιγμα κλείσιμο

   ( , 5 5, , beach volley . . .)   προβολέων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών γη Σερβίας 6,πέδων υποβολή προσφορών τέν υποβολή προσφορώνις 6, Χ Μπάσκετ κ λ π καθώς 6, και άν υποβολή προσφορώνοιγμα
–   ).κλείσιμο φώτων υποβολή προσφορών κολυμβη Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,ρίου

    –  .Οπτικό έλεγχο μη Σερβίας 6,χαν υποβολή προσφορώνοστασίου αν υποβολή προσφορώντλιοστασίου κολυμβη Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,ρίου
  (  ).Πυρόσβεση Σερβίας 6, εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερωτικά σεμιν υποβολή προσφορώνάρια
         ,   Τ.Κ. 185 33η Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αποτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δη Σερβίας 6,μιουργίας 6, επεισοδίων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κιν υποβολή προσφορώνδύν υποβολή προσφορώνου για τους 6, αθλη Σερβίας 6,τές 6, για το πάση Σερβίας 6,ς 6,

        ,κατη Σερβίας 6,γορίας 6, προσωπικό του Αθλη Σερβίας 6,τικού Κέν υποβολή προσφορώντρου και των υποβολή προσφορών υπαρχόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών μη Σερβίας 6,χαν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μάτων υποβολή προσφορών
,    .εγκαταστάσεων υποβολή προσφορών επίπλων υποβολή προσφορών και άλλου εξοπλισμού

         Σε περίπτωση Σερβίας 6, πρόκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, επεισοδίων υποβολή προσφορών λόγω συν υποβολή προσφορώνάθροιση Σερβίας 6,ς 6, πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθους 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπάρξεως 6,
,            κιν υποβολή προσφορώνδύν υποβολή προσφορώνου θα παρεμβαίν υποβολή προσφορώνει άμεσα με σκοπό τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προστασία των υποβολή προσφορών αθλη Σερβίας 6,τών υποβολή προσφορών και του

     . . . .    προσωπικού εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώντας 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών διοίκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του Ο Π Α Ν και τις 6, αρμόδιες 6,
          .αστυν υποβολή προσφορώνομικές 6, αρχές 6, για κάθε παράν υποβολή προσφορώνομη Σερβίας 6, εν υποβολή προσφορώνέργεια που υποπίπτει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντίλη Σερβίας 6,ψή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του

           Τ.Κ. 185 33η Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απαγόρευση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εισόδου αυτοκιν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών οχη Σερβίας 6,μάτων υποβολή προσφορών που δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
 .άδεια εισόδου

           Τ.Κ. 185 33ον υποβολή προσφορών έλεγχο τη Σερβίας 6,ς 6, παράν υποβολή προσφορώνομη Σερβίας 6,ς 6, στάθμευση Σερβίας 6,ς 6, εν υποβολή προσφορώντός 6, των υποβολή προσφορών χώρων υποβολή προσφορών του Αθλη Σερβίας 6,τικού Κέν υποβολή προσφορώντρου
       . . . ..όπως 6, θα καθοριστεί από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Διοίκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του Ο Π Α Ν

           Ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, υποχρεούται όπως 6, προβαίν υποβολή προσφορώνει το ταχύτερο δυν υποβολή προσφορώνατό μόλις 6, ειδοποιείται από τον υποβολή προσφορών
. . . .   ,   .    Ο Π Α Ν για έκτακτη Σερβίας 6, βλάβη Σερβίας 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αποκατάστασή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Η αποκατάσταση Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθων υποβολή προσφορών βλαβών υποβολή προσφορών

    . περιλαμβάν υποβολή προσφορώνεται στις 6, υποχρεώσεις 6, του Αν υποβολή προσφορώναδόχου
     ,        Με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάλη Σερβίας 6,ψη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών καθη Σερβίας 6,κόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών του ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, είν υποβολή προσφορώναι υποχρεωμέν υποβολή προσφορώνος 6, ν υποβολή προσφορώνα προβεί σε

           έλεγχο και δοκιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών εγκαταστάσεων υποβολή προσφορών και συσκευών υποβολή προσφορών και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών
       ,   ελλείψεων υποβολή προσφορών και των υποβολή προσφορών απαραίτη Σερβίας 6,των υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναλώσιμων υποβολή προσφορών και αν υποβολή προσφορώνταλλακτικών υποβολή προσφορών ώστε ν υποβολή προσφορώνα προτείν υποβολή προσφορώνει

       .     στον υποβολή προσφορών επιβλέπον υποβολή προσφορώντα τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αγορά τους 6, το συν υποβολή προσφορώντομότερο δυν υποβολή προσφορώνατόν υποβολή προσφορών Καθώς 6, επίση Σερβίας 6,ς 6, και τον υποβολή προσφορών τρόπο
    . βελτίωση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, λειτουργίας 6, των υποβολή προσφορών εγκαταστάσεων υποβολή προσφορών

             ,Τ.Κ. 185 33ις 6, ίδιες 6, εν υποβολή προσφορώνέργειες 6, πρέπει ν υποβολή προσφορώνα εκτελέσει ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, και μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών συμπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, εν υποβολή προσφορώνός 6, έτους 6,
              . οπότε και θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα παραδώσει το κτίριο στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσία σε πολύ καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κατάσταση Σερβίας 6,

       ,     Τ.Κ. 185 33ις 6, παρατη Σερβίας 6,ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, του αυτές 6, και οτιδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε άλλο σχετικό ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, καταχωρεί σε βιβλίο
.      ,        συν υποβολή προσφορώντή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, Στο βιβλίο αυτό ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, εκτός 6, των υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνωτέρω πρέπει ν υποβολή προσφορώνα καταχωρεί τις 6,
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 ,   ,        η Σερβίας 6,μερή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσιες 6, εν υποβολή προσφορώνέργειες 6, αν υποβολή προσφορώνεκτέλεστες 6, εργασίες 6, η Σερβίας 6,μιτελείς 6, καθώς 6, και τους 6, λόγους 6, για τους 6,
    . οποίους 6, αυτές 6, δεν υποβολή προσφορών έχουν υποβολή προσφορών εκτελεστεί

           Ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, είν υποβολή προσφορώναι υποχρεωμέν υποβολή προσφορώνος 6, ν υποβολή προσφορώνα προτείν υποβολή προσφορώνει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσία τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αγορά των υποβολή προσφορών απαραιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών
              υλικών υποβολή προσφορών και το κόστος 6, απόκτη Σερβίας 6,σή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τους 6, και μετά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έγκριση Σερβίας 6, από τον υποβολή προσφορών επιβλέπον υποβολή προσφορώντα και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

   . . . .        .αγορά από τον υποβολή προσφορών Ο Π Α Ν των υποβολή προσφορών υλικών υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα προβαίν υποβολή προσφορώνει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αποκατάσταση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, βλάβη Σερβίας 6,ς 6,
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  -     ΜΕΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΒ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣ ΑΤΤΙΚΗΣΥ,ΜΒΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
           Η δαπάν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσία έχει προϋπολογισθεί εν υποβολή προσφορώνδεικτικά στο ποσό των υποβολή προσφορών 74.400,00  €  . . .  24  %συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνου Φ Π Α

(   . . .: προϋπολογισμός 6, χωρίς 6, Φ Π Α
60.000,00 €, . . . : Φ Π Α 14.400,00€ 

 ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Σ ΑΤΤΙΚΗΣΥ,ΝΟΛΙΚ
 ΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣΩΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑ

ΗΜΕΡΑ

ΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΘ

ΙΟΥ,

ΜΗΝΙΑΙ
Ο

ΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙ
ΑΚΟ

ΔΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣΤΗΜΑ

ΕΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΙΟ
ΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΤΟ

Σ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΑΘΛΗΤΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούΚΑΚΕΝΤΡΑΤΟΥΟΠΑΝ        

 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
-ΔΕΥΤ.Κ. 185 33ΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤ.Κ. 185 33Ο 6 22 54,40  12 ΜΗΝΩΝ 0,00

 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 8     

. .  ΜΟ ΩΡΩΝΗΜΕΡΗΣΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούΩΣ   20  4.148,00

12 ΜΗΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

49.776,00
   - ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ

  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΝΥΧΤΕΡΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούΝΗΣ
ΒΑΡΔΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούΑΣ

22:00 - 24:00 6 2 +25% 86,70 1.040,40

,  -  ΚΥΡΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούΑΚΗ ΑΡΓΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΑΡΓΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούΩΝ 10:00 - 18:00 1 8 +75% 200,60 2.407,20

     ΩΡΕΣΧΚΟΣΤΟΣΩΡΟΜΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούΣΘΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούΟΥΧ
ΗΜΕΡΕΣ    

 08:00 - 24:00  - ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ       ΣΥΝΟΛΟ 53.223,60
 10:00 -18:00 ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ    ,  , ΛΟΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούΠΑΚΟΣΤΗΕΡΓΟΛΑΒΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούΚΟΚΕΡΔΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούΣ 6.919,07

     
ΣΥΝΟΛΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού

 ΚΟ ΚΑΘΑΡΟ 60.000,00

     
ΣΥΝΟΛΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού

 ΚΟ ΜΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομικούΚΤΟ 74.400,00

ΚΑΘΑΡΟ 60.000,00
 24%ΦΠΑ 14.400,00

ΓΕΝΙΚΟ
Σ ΑΤΤΙΚΗΣΥ,ΝΟΛΟ

74.400,00
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      ,  , ,    Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάν υποβολή προσφορώνεται η Σερβίας 6, παρακράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, φόρου ασφαλιστικές 6, εισφορές 6, επιδόματα μετακίν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, προσωπικού καθώς 6, και
              . λοιπά αν υποβολή προσφορώναλώσιμα που σχετίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται με τις 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, που θα παρέχει ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έδρα του  
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  –     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ειδική Σ ΑΤΤΙΚΗΣυγγραφήΥ,ποχρεώσεων

(1)   Αντικείμενο υπηρεσίας Σύμβασης

         Τ.Κ. 185 33ο αν υποβολή προσφορώντικείμεν υποβολή προσφορώνο εργασίας 6, του Αν υποβολή προσφορώναδόχου περιλαμβάν υποβολή προσφορώνει γεν υποβολή προσφορώνικά υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, που αφορούν υποβολή προσφορών
           . . . ..έλεγχο και συν υποβολή προσφορώντή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών χώρων υποβολή προσφορών που διαχειρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται το Νομικό Πρόσωπο Ο Π Α Ν

(2)   Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικούσχύ και Οικονομικούουσες Σύμβασης διατάξεις Σύμβασης

1.  .  4412/2016  ( '  147)  “του ν υποβολή προσφορών Α   ,   Δημόσιες σύμβασης Συμβάσεις σύμβασης Έργων Προμηθειών και
 (Υπηρεσιών προσαρμογή Διευκρινίσεων στις σύμβασης Οδηγίες σύμβασης 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ )» ΕΕ όπως σύμβασης ισχύει

με τις σύμβασης τροποποιή Διευκρινίσεωνσεις σύμβασης ,του

2.  .  4270/2014  ( '  143)  «του ν υποβολή προσφορών Α     Αρχές σύμβασης δημοσιονομική Διευκρινίσεωνς σύμβασης διαχείρισης σύμβασης και εποπτείας σύμβασης
(  ενσωμάτωση της σύμβασης Οδηγίας σύμβασης 2011/85/ )ΕΕ  – δημόσιο λογιστικό  και άλλες σύμβασης
διατάξεις σύμβασης»,

3. του .ν υποβολή προσφορών  4250/2014 ( 'Α  74) «Διοικητικές σύμβασης Απλουστεύσεις σύμβασης - ,Καταργή Διευκρινίσεωνσεις σύμβασης
Συγχωνεύσεις σύμβασης Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου -Τομέα
Τροποποίηση Διατάξεων του . .π δ  318/1992 ( 161)Α΄161)   και λοιπές σύμβασης ρυθμίσεις σύμβασης»  και
ειδικότερα τις 6, διατάξεις 6, του άρθρου 1,

4.  .    .  4152/2013 ( '  107)  «τη Σερβίας 6,ς 6, παρ Ζ του Ν Α    Προσαρμογή Διευκρινίσεων της σύμβασης ελληνική Διευκρινίσεωνς σύμβασης νομοθεσίας σύμβασης
  2011/7στην Οδηγία  της σύμβασης 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερή Διευκρινίσεωνσεων

πληρωμών στις σύμβασης εμπορικές σύμβασης συναλλαγές σύμβασης»,

5. του .ν υποβολή προσφορών  4129/2013 ( ’ 52)Α  «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

6.   26  .4024/2011 (  226) «του άρθρου του ν υποβολή προσφορών Α    Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της σύμβασης
 διοίκησης σύμβασης και ορισμός σύμβασης των μελών τους σύμβασης με κλή Διευκρινίσεωνρωση»,

7. του .ν υποβολή προσφορών  4013/2011 ( ’Α  204) «Σύσταση ενιαίας σύμβασης Ανεξάρτητης σύμβασης Αρχή Διευκρινίσεωνς σύμβασης Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων …Συμβάσεων »,

8.  .  3861/2010  ( ’  112)  «του ν υποβολή προσφορών Α      Ενίσχυση της σύμβασης διαφάνειας σύμβασης με την υποχρεωτική Διευκρινίσεων
  ανάρτηση νόμων και   ,   πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και

    "αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα "Διαύγεια   και άλλες σύμβασης
”διατάξεις σύμβασης ,

9.  .  3548/2007 ( ’ 68) «του ν υποβολή προσφορών Α      Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
 στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο  και άλλες σύμβασης διατάξεις σύμβασης»,

10. του .ν υποβολή προσφορών  2859/2000 ( ’Α  248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης σύμβασης Αξίας σύμβασης»,

11.  .2690/1999 ( ' 45) “του ν υποβολή προσφορών Α       Κύρωση του Κώδικα Διοικητική Διευκρινίσεωνς σύμβασης Διαδικασίας σύμβασης και άλλες σύμβασης
διατάξεις σύμβασης” και ιδίως 6, των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών 7 και 13 έως 6, 15,

12. του .ν υποβολή προσφορών  2121/1993 ( 'Α  25) “Πνευματική Διευκρινίσεων ,Ιδιοκτησία  Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,

13.  .  28/2015 ( ' 34) “του π δ Α       Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
 έγγραφα και στοιχεία”,

14. του . .π δ  80/2016 ( 145)Α΄  “Αν υποβολή προσφορώνάλη Σερβίας 6,ψη Σερβίας 6, υποχρεώσεων υποβολή προσφορών από τους 6, ”Διατάκτες 6,
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15. τη Σερβίας 6,ς 6, με .αρ  57654 ( ’Β  1781/23.5.2017) Απόφαση Σερβίας 6,ς 6, του Υπουργού
Οικον υποβολή προσφορώνομίας 6, και Αν υποβολή προσφορώνάπτυξη Σερβίας 6,ς 6,

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας σύμβασης και διαχείρισης σύμβασης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
( )ΚΗΜΔΗΣ  του Υπουργείου Οικονομίας σύμβασης και Ανάπτυξης σύμβασης»

16. τη Σερβίας 6,ς 6, με .αρ  56902/215 ( 'Β  1924/2.6.2017) Απόφαση Σερβίας 6,ς 6, του Υπουργού
Οικον υποβολή προσφορώνομίας 6, και Αν υποβολή προσφορώνάπτυξη Σερβίας 6,ς 6,

«Τεχνικές σύμβασης λεπτομέρειες σύμβασης και διαδικασίες σύμβασης λειτουργίας σύμβασης του Εθνικού
Συστή Διευκρινίσεωνματος σύμβασης Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( . . . . .)»ΕΣΗΔΗΣ ,

17.   68 “     ”του άρθρου Συμβάσεις 6, εργολαβίας 6, εταιρειών υποβολή προσφορών παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών
 .  του ν υποβολή προσφορών 3863/2010  (  115)Α  “     Νέο ασφαλιστικό σύστη Σερβίας 6,μα και συν υποβολή προσφορώναφείς 6,

,    ”διατάξεις 6, ρυθμίσεις 6, στις 6, εργασιακές 6, σχέσεις 6, , όπως 6, τροποποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε με
 .1τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ  του άρθρου 22 του .4144/2013)Ν

18.         Όλες 6, οι εκδοθείσες 6, καν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνιστικές 6, πράξεις 6, των υποβολή προσφορών σε εκτέλεση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών
 ,    αν υποβολή προσφορώνωτέρω ν υποβολή προσφορώνόμων υποβολή προσφορών όλες 6, οι λοιπές 6, διατάξεις 6, που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται ρη Σερβίας 6,τά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

απορρέουν υποβολή προσφορών από τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στα συμβατικά τεύχη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, ,παρούσας 6,
καθώς 6, και το σύν υποβολή προσφορώνολο των υποβολή προσφορών διατάξεων υποβολή προσφορών του ,ασφαλιστικού  ,εργατικού

,κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνικού        περιβαλλον υποβολή προσφορώντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
    αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6, και εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, ,σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,  έστω και αν υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών

αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται ρη Σερβίας 6,τά .παραπάν υποβολή προσφορώνω

(3)  –  Αμοιβή Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού κρατή Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικούσεις Σύμβασης

         ,  Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, αμείβεται σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάλυση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του όπως 6, προκύπτει
          από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του Προσφορά και τις 6, πιστοποιούμεν υποβολή προσφορώνες 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Υπη Σερβίας 6,ρεσία

           εργασίες 6, που έχουν υποβολή προσφορών παρασχεθεί αν υποβολή προσφορώνά μή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνα και αφού του αφαιρεθούν υποβολή προσφορών οι ν υποβολή προσφορώνόμιμες 6,
    . κρατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, φόρων υποβολή προσφορών που του αν υποβολή προσφορώναλογούν υποβολή προσφορών

          , Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, συν υποβολή προσφορώντάσσει και υποβάλλει μη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνιαίο Τ.Κ. 185 33ιμολόγιο το
      . . . .    οποίο παραλαμβάν υποβολή προσφορώνεται από το Λογιστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνριο του Ο Π Α Ν και πιστοποιεί τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

   .   : εκτέλεση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάλογων υποβολή προσφορών εργασιών υποβολή προσφορών Τ.Κ. 185 33ο τιμολόγιο περιλαμβάν υποβολή προσφορώνει
i.    .Τ.Κ. 185 33ο είδος 6, των υποβολή προσφορών εργασιών υποβολή προσφορών
ii.   Τ.Κ. 185 33ο πλη Σερβίας 6,ρωτέο ποσό
iii.   . . .Ο αν υποβολή προσφορώναλογούν υποβολή προσφορών Φ Π Α

          Με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατάθεση Σερβίας 6, του τιμολογίου ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, υποχρεούται ν υποβολή προσφορώνα προσκομίσει τα
     :ακόλουθα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών είσπραξη Σερβίας 6, του

i.     Αποδεικτικό Φορολογική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερότη Σερβίας 6,τας 6, εν υποβολή προσφορών ισχύ
ii.     Αποδεικτικό Ασφαλιστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερότη Σερβίας 6,τας 6, εν υποβολή προσφορών ισχύ

      '     Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, υποχρεούται ακόμα ν υποβολή προσφορώνα προσκομίσει κατ αίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του εργοδότη Σερβίας 6, και
        οποιοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε άλλο δικαιολογη Σερβίας 6,τικό απαιτείται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνομοθεσία για

   . τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, απαίτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,
 : Διευκριν υποβολή προσφορώνίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται ότι

( )           ,α Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, είν υποβολή προσφορώναι πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρως 6, και αποκλειστικά υπεύθυν υποβολή προσφορώνος 6, για όλες 6, τις 6, εισφορές 6,
,          οφειλές 6, τέλη Σερβίας 6, και άλλες 6, πλη Σερβίας 6,ρωμές 6, στον υποβολή προσφορών Εν υποβολή προσφορώνιαίο Φορέα Κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6,

( ). ΕΦΚΑ
( )           (β Η συμβατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του Αν υποβολή προσφορώναδόχου περιλαμβάν υποβολή προσφορώνει όλες 6, τις 6, δαπάν υποβολή προσφορώνες 6, όπως 6,

 ,   ,       λειτουργικά έξοδα έξοδα μετακιν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών πρόσθετα ειδικά και γεν υποβολή προσφορώνικά έξοδα και
           κάθε δαπάν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, μη Σερβίας 6, ρη Σερβίας 6,τά κατον υποβολή προσφορώνομαζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, εδώ και στα λοιπά άρθρα τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,

. . .     ,      Ε Σ Υ και των υποβολή προσφορών λοιπών υποβολή προσφορών συμβατικών υποβολή προσφορών τευχών υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναγκαία όμως 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
       )   σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιτυχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών υποχρεώσεων υποβολή προσφορών του και το εργολαβικό

      .  του κέρδος 6, μέχρι τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ολοκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών
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(4)  Νόμισμα

             Τ.Κ. 185 33α τιμολόγια του Αν υποβολή προσφορώναδόχου για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του καθώς 6, και οι πλη Σερβίας 6,ρωμές 6, που θα
   . . . .         διεκπεραιών υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται από τον υποβολή προσφορών Ο Π Α Ν θα είν υποβολή προσφορώναι σε ΕΥΡΩ και σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

  . εκάστοτε ισχύουσα ν υποβολή προσφορώνομοθεσία
(5)     Τρόπος Σύμβασης πληρωμή Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικούς Σύμβασης του αναδόχου

           Ο προσδιορισμός 6, του πλη Σερβίας 6,ρωτέου ποσού θα γίν υποβολή προσφορώνεται ως 6, ποσοστό επί του συν υποβολή προσφορώνολικού
           ποσού που έχει προσφέρει ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του προσφορά και θα

 ,       καταβάλλεται μη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνιαίως 6, λαμβάν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώντας 6, υπόψη Σερβίας 6, τις 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, που έχουν υποβολή προσφορών εκτελεσθεί
          .  τον υποβολή προσφορών προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνο μή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνα και σε συμφων υποβολή προσφορώνία με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα τεχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έκθεση Σερβίας 6, Η

      ,    πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών θα πραγματοποιείται με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσκόμιση Σερβίας 6, τιμολογίου τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6, και
        υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών σχετικών υποβολή προσφορών φορολογικών υποβολή προσφορών στοιχείων υποβολή προσφορών και δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών και μετά

           από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών βεβαίωση Σερβίας 6, καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών από το αρμόδιο όργαν υποβολή προσφορώνο του
. . . . Ο Π Α Ν

(6)   Ποινικές Σύμβασης ρή Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικούτρες Σύμβασης

6.1          Ση Σερβίας 6,μαν υποβολή προσφορώντικότατη Σερβίας 6, παράβαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, είν υποβολή προσφορώναι η Σερβίας 6, μη Σερβίας 6, τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών
        όπως 6, αυτές 6, περιγράφον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τεχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έκθεση Σερβίας 6, και αποτυπών υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

 .        υπογραφείσα Σύμβαση Σερβίας 6, Η μη Σερβίας 6, τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, υποχρέωση Σερβίας 6,ς 6, του
         Αν υποβολή προσφορώναδόχου θεωρείται ουσιώδη Σερβίας 6,ς 6, πλη Σερβίας 6,μμέλεια που πρέπει άμεσα ν υποβολή προσφορώνα αρθεί σύμφων υποβολή προσφορώνα

   .         με τις 6, σχετικές 6, διατάξεις 6, Η συστη Σερβίας 6,ματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπαίτιος 6, εκ μέρους 6, του μη Σερβίας 6, τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
          υποχρέωση Σερβίας 6,ς 6, του αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, είν υποβολή προσφορώναι λόγος 6, έκπτωση Σερβίας 6,ς 6, αυτού σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, σχετικές 6,
 . ν υποβολή προσφορώνομοθετικές 6, διατάξεις 6,

6.2            Αν υποβολή προσφορών οι υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, παρασχεθούν υποβολή προσφορών από υπαιτιότη Σερβίας 6,τα του αν υποβολή προσφορώναδόχου μετά τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
  ,         διάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και μέχρι λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6, του χρόν υποβολή προσφορώνου τη Σερβίας 6,ς 6, παράταση Σερβίας 6,ς 6, που

         ,  χορη Σερβίας 6,γή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε είν υποβολή προσφορώναι δυν υποβολή προσφορώνατόν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα επιβάλλον υποβολή προσφορώνται εις 6, βάρος 6, του ποιν υποβολή προσφορώνικές 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρες 6, με
    . αιτιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, απόφαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

     : Οι ποιν υποβολή προσφορώνικές 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρες 6, υπολογίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται ως 6, εξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
)           α για καθυστέρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, που περιορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται σε χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα που δεν υποβολή προσφορών υπερβαίν υποβολή προσφορώνει το

50%          τη Σερβίας 6,ς 6, προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε περίπτωση Σερβίας 6,
/     ,  τμη Σερβίας 6,ματικών υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνδιαμέσων υποβολή προσφορών προθεσμιών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώντίστοιχη Σερβίας 6,ς 6, προθεσμίας 6, επιβάλλεται

  2,5%      . . .    ποιν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρα επί τη Σερβίας 6,ς 6, συμβατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αξίας 6, χωρίς 6, Φ Π Α των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών που
 , παρασχέθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών εκπρόθεσμα

)      50%    5% β για καθυστέρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, που υπερβαίν υποβολή προσφορώνει το επιβάλλεται ποιν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρα χωρίς 6,
. . .         , Φ Π Α επί τη Σερβίας 6,ς 6, συμβατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αξίας 6, των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών που παρασχέθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών εκπρόθεσμα

)          γ οι ποιν υποβολή προσφορώνικές 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρες 6, για υπέρβαση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών τμη Σερβίας 6,ματικών υποβολή προσφορών προθεσμιών υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι
         αν υποβολή προσφορώνεξάρτη Σερβίας 6,τες 6, από τις 6, επιβαλλόμεν υποβολή προσφορώνες 6, για υπέρβαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

        σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και δύν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορώνται ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώνακαλούν υποβολή προσφορώνται με αιτιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, απόφαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
 ,          αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αν υποβολή προσφορών οι υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, που αφορούν υποβολή προσφορών στις 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω τμη Σερβίας 6,ματικές 6,

         προθεσμίες 6, παρασχεθούν υποβολή προσφορών μέσα στη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, διάρκεια και τις 6, εγκεκριμέν υποβολή προσφορώνες 6,
           παρατάσεις 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προϋπόθεση Σερβίας 6, ότι το σύν υποβολή προσφορώνολο τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, έχει

 . εκτελεστεί πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρως 6,
     /  /     Τ.Κ. 185 33ο ποσό των υποβολή προσφορών ποιν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών ρη Σερβίας 6,τρών υποβολή προσφορών αφαιρείται συμψη Σερβίας 6,φίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται από με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του

. αν υποβολή προσφορώναδόχου
            Η επιβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ποιν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών ρη Σερβίας 6,τρών υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών στερεί από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το δικαίωμα ν υποβολή προσφορώνα

   . κη Σερβίας 6,ρύξει τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο έκπτωτο
(7)  , ,    Γενικά καθή Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικούκοντα ευθύ και Οικονομικούνες Σύμβασης υποχρεώσεις Σύμβασης του Αναδόχου

7.1          Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, δεσμεύεται ρη Σερβίας 6,τά και αμετάκλη Σερβίας 6,τα ν υποβολή προσφορώνα εκπλη Σερβίας 6,ρών υποβολή προσφορώνει τις 6, υποχρεώσεις 6,
,       ,   ,του όπως 6, αυτές 6, προσδιορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στα Συμβατικά Τ.Κ. 185 33εύχη Σερβίας 6, με επιδεξιότη Σερβίας 6,τα

   ,       επιμέλεια και επαγγελματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κρίση Σερβίας 6, και αν υποβολή προσφορώναλαμβάν υποβολή προσφορώνει όλες 6, τις 6, ευθύν υποβολή προσφορώνες 6, που
   . απορρέουν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6, Σύμβαση Σερβίας 6,

7.2        . . . .      Αν υποβολή προσφορών ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, κλη Σερβίας 6,θεί από τον υποβολή προσφορών Ο Π Α Ν ν υποβολή προσφορώνα παρέμβει σε υπόθεση Σερβίας 6, μεταξύ αυτού
(  . . . .)   ,        .του Ο Π Α Ν και τρίτου υποχρεών υποβολή προσφορώνεται ν υποβολή προσφορώνα εν υποβολή προσφορώνεργή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6, Σύμβαση Σερβίας 6,
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         ,   Εάν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, δεν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνάγεται ο τρόπος 6, δράση Σερβίας 6,ς 6, του απευθύν υποβολή προσφορώνεται στον υποβολή προσφορών
   . εργοδότη Σερβίας 6, ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τών υποβολή προσφορώντας 6, σχετικές 6, οδη Σερβίας 6,γίες 6,

(8)      Ανάληψη ευθύ και Οικονομικούνης Σύμβασης από τον Ανάδοχο

8.1           Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, αν υποβολή προσφορώναλαμβάν υποβολή προσφορώνει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποχρέωση Σερβίας 6, και λαμβάν υποβολή προσφορώνει όλα τα αν υποβολή προσφορώναγκαία
          μέτρα προκειμέν υποβολή προσφορώνου ν υποβολή προσφορώνα απαλλάσσει τον υποβολή προσφορών εργοδότη Σερβίας 6, και τους 6, υπαλλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλους 6, του από

 ,          κάθε ευθύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, όσον υποβολή προσφορών αφορά σε οποιεσδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε διεκδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ευθύν υποβολή προσφορώνες 6, μπορεί ν υποβολή προσφορώνα
       . αν υποβολή προσφορώνακύψουν υποβολή προσφορών από ατύχη Σερβίας 6,μα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών θάν υποβολή προσφορώνατο προσωπικού του Αν υποβολή προσφορώναδόχου

8.2            Απαγορεύεται στον υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώνάδοχο ν υποβολή προσφορώνα εκχωρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει σε τρίτους 6, μέρος 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το σύν υποβολή προσφορώνολο των υποβολή προσφορών
         ,  δικαιωμάτων υποβολή προσφορών και των υποβολή προσφορών υποχρεώσεων υποβολή προσφορών του που απορρέουν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, εκτός 6,

        των υποβολή προσφορών περιπτώσεων υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνόμιμη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, σε συγγεν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εταιρεία ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνόμιμη Σερβίας 6,ς 6,
.       . . . ..υπεργολαβίας 6, Για τις 6, περιπτώσεις 6, αυτές 6, εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορώνεται ο Ο Π Α Ν

8.3  '       ,        Καθ όλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6, διάρκεια ισχύος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, αλλά και μετά τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών λύση Σερβίας 6,
,   (    )     αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, και οι προστεθέν υποβολή προσφορώντες 6, του αν υποβολή προσφορώναλαμβάν υποβολή προσφορώνει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποχρέωση Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνα μη Σερβίας 6,

   (    γν υποβολή προσφορώνωστοποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει σε τρίτους 6, συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών εκπροσώπων υποβολή προσφορών του
   ),      ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνικού και διεθν υποβολή προσφορώνούς 6, τύπου χωρίς 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, έγγραφη Σερβίας 6, συγκατάθεση Σερβίας 6,

 ,         του εργοδότη Σερβίας 6, οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε έγγραφα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, που θα περιέλθουν υποβολή προσφορών σε γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6,
          του κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών υποχρεώσεων υποβολή προσφορών
. τους 6,

(9)    Φορολογικές Σύμβασης υποχρεώσεις Σύμβασης Αναδόχου

         Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, υποχρεούται ν υποβολή προσφορώνα εκπλη Σερβίας 6,ρών υποβολή προσφορώνει τις 6, κατά τις 6, κείμεν υποβολή προσφορώνες 6, διατάξεις 6,
    : φορολογικές 6, του υποχρεώσεις 6, και εν υποβολή προσφορώνδεικτικά

( )         ( . . .)α τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποχρέωση Σερβίας 6, εγγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αρμόδια Δη Σερβίας 6,μόσια Οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Υπη Σερβίας 6,ρεσία Δ Ο Υ
      , . . ., ., και υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, των υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναγκαίων υποβολή προσφορών δη Σερβίας 6,λώσεων υποβολή προσφορών φορολογίας 6, εισοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Φ Π Α κλπ

( )         β τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, βιβλίων υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών φορολογική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
 ν υποβολή προσφορώνομοθεσία

( )            γ τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών φόρου εισοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλων υποβολή προσφορών φόρων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τελών υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
( )          δ εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών υποχρεώσεων υποβολή προσφορών του για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών εργοδοτικών υποβολή προσφορών

   . εισφορών υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών εργαζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών του
        Προκειμέν υποβολή προσφορώνου ν υποβολή προσφορώνα αποφευχθεί η Σερβίας 6, διπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών φορολογία του εισοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, τυχόν υποβολή προσφορών

   ,     αλλοδαπών υποβολή προσφορών επιχειρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών του Αν υποβολή προσφορώναδόχου αυτός 6, αν υποβολή προσφορώναλαμβάν υποβολή προσφορώνει ν υποβολή προσφορώνα προσκομίσει
      ,    στον υποβολή προσφορών Εργοδότη Σερβίας 6, όλα τα σχετικά δικαιολογη Σερβίας 6,τικά έγγραφα που απαιτούν υποβολή προσφορώνται από τις 6,

   . αρμόδιες 6, ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνικές 6, Δη Σερβίας 6,μόσιες 6, Υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6,
(10)        Ασφαλιστικές Σύμβασης υποχρεώσεις Σύμβασης του Αναδόχου για τοΠροσωπικό

  του

          Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, υποχρεούται ν υποβολή προσφορώνα εκπλη Σερβίας 6,ρών υποβολή προσφορώνει τις 6, υποχρεώσεις 6, του που απορρέουν υποβολή προσφορών από
          ,  τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κείμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ασφάλιση Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσία για το προσωπικό του που θα

     . απασχολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
(11)  -    Δημοσιοποίηση Ανακοινώσεις Σύμβασης στον Τύ και Οικονομικούπο

     ,     Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, δεν υποβολή προσφορών δικαιούται ν υποβολή προσφορώνα προβαίν υποβολή προσφορώνει χωρίς 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, έγγραφη Σερβίας 6,
  ,    ,       συγκατάθεση Σερβίας 6, του εργοδότη Σερβίας 6, άμεσα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έμμεσα σε δη Σερβίας 6,μόσιες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δια του Τ.Κ. 185 33ύπου
         . αν υποβολή προσφορώνακοιν υποβολή προσφορώνώσεις 6, σχετικά με τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

(12)       Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη

           Τ.Κ. 185 33α έγγραφα που θα αν υποβολή προσφορώνταλλάσσον υποβολή προσφορώνται μεταξύ του Αν υποβολή προσφορώναδόχου και του Εργοδότη Σερβίας 6, θα
   '   fax    ,πρέπει ν υποβολή προσφορώνα αποστέλλον υποβολή προσφορώνται κατ αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορών με ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μέσω η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνικού ταχυδρομείου

          τα δε πρωτότυπα αυτών υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα αποστέλλον υποβολή προσφορώνται με συστη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνο ταχυδρομείο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με
        . υπη Σερβίας 6,ρεσία ταχυμεταφορών υποβολή προσφορών και ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι συν υποβολή προσφορώντεταγμέν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γλώσσα

(13)  –  –   Διαφορές Σύμβασης διαφωνίες Σύμβασης Συμβατικά τεύ και Οικονομικούχη

13.1     ,         Διαφων υποβολή προσφορώνίες 6, διεν υποβολή προσφορώνέξεις 6, και διαφορές 6, που θα αν υποβολή προσφορώνακύψουν υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6,
          τη Σερβίας 6,ς 6, Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, δεν υποβολή προσφορών δικαιολογούν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκ μέρους 6, του Αν υποβολή προσφορώναδόχου άρν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
          των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών και εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών καθη Σερβίας 6,κόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών του όπως 6, αυτά προβλέπον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,
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,            .  Σύμβαση Σερβίας 6, εκτός 6, αν υποβολή προσφορών τούτο ρη Σερβίας 6,τώς 6, προβλέπεται από το Νόμο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών σύμβαση Σερβίας 6, Αν υποβολή προσφορών
    ,       παρότι δεν υποβολή προσφορών υφίσταται τέτοιο δικαίωμα ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, αρν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,θεί τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

,     . . . .             ’   σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ο Ο Π Α Ν μπορεί ν υποβολή προσφορώνα κη Σερβίας 6,ρύξει τον υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώνάδοχο έκπτωτο εφ όσον υποβολή προσφορών
    15      προη Σερβίας 6,γουμέν υποβολή προσφορώνως 6, τον υποβολή προσφορών καλέσει εξωδίκως 6, η Σερβίας 6,μέρες 6, πριν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα καταθέσει τις 6, απόψεις 6,

,      . του κατά τις 6, σχετικές 6, διατάξεις 6, του ν υποβολή προσφορώνόμου
13.2     .     Τ.Κ. 185 33α συμβατικά τεύχη Σερβίας 6, αλλη Σερβίας 6,λοσυμπλη Σερβίας 6,ρών υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται Σε περίπτωση Σερβίας 6, που υπάρξουν υποβολή προσφορών

      ,   αν υποβολή προσφορώντικρουόμεν υποβολή προσφορώνες 6, διατάξεις 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών όροι στα συμβατικά τεύχη Σερβίας 6, υπερισχύουν υποβολή προσφορών τα
    ,      αν υποβολή προσφορώναγραφόμεν υποβολή προσφορώνα στο ισχυρότερο κάθε φορά κατά τη Σερβίας 6, σειρά προτεραιότη Σερβίας 6,τας 6, που

     . .   . ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Ε Σ Υ τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,
13.3           Λάθη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλείψεις 6, των υποβολή προσφορών συμβατικών υποβολή προσφορών τευχών υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα διορθών υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται πριν υποβολή προσφορών

   ,        ,  τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορών τούτο δεν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντιβαίν υποβολή προσφορώνει σε διάταξη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνόμου στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
       δικαιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, εμπιστοσύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών διαγων υποβολή προσφορώνιζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποχρέωση Σερβίας 6, του

. . . .            Ο Π Α Ν ν υποβολή προσφορώνα μη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών μεταβάλλει μον υποβολή προσφορώνομερώς 6, τους 6, όρους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, που έλαβαν υποβολή προσφορών υπόψη Σερβίας 6, τους 6, οι
      . διαγων υποβολή προσφορώνιζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνοι για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών διαμόρφωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6, προσφοράς 6, τους 6,

(14)   ΑνωτέραΒία

          Ως 6, αν υποβολή προσφορώνωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγον υποβολή προσφορώνός 6, που είν υποβολή προσφορώναι
           αδύν υποβολή προσφορώνατο ν υποβολή προσφορώνα προβλεφθεί έστω και εάν υποβολή προσφορών για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πρόβλεψη Σερβίας 6, και αποτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,

        επέλευση Σερβίας 6,ς 6, του καταβλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε υπερβολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επιμέλεια και επιδείχθη Σερβίας 6,κε η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώνάλογη Σερβίας 6,
.      :    σύν υποβολή προσφορώνεση Σερβίας 6, Εν υποβολή προσφορώνδεικτικά γεγον υποβολή προσφορώνότα αν υποβολή προσφορώνωτέρας 6, βίας 6, είν υποβολή προσφορώναι εξαιρετικά και απρόβλεπτα
 ,  ,         φυσικά γεγον υποβολή προσφορώνότα θεομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγον υποβολή προσφορώνός 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε

        . . . .   ,περιστάσεις 6, για τις 6, οποίες 6, ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ο Ο Π Α Ν είν υποβολή προσφορώναι αν υποβολή προσφορώνυπαίτιοι
  , , , . . αιφν υποβολή προσφορώνιδιαστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απεργία προσωπικού πόλεμος 6, ατύχη Σερβίας 6,μα κ α

14.1          Αν υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, επισυμβούν υποβολή προσφορών γεγον υποβολή προσφορώνότα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περιστατικά
«  »,         αν υποβολή προσφορώνώτερη Σερβίας 6,ς 6, βίας 6, τα οποία σαφώς 6, και αποδεδειγμέν υποβολή προσφορώνα βρίσκον υποβολή προσφορώνται υπεράν υποβολή προσφορώνω του

     ,      ελέγχου και τη Σερβίας 6,ς 6, ευθύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών συμβαλλομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών καθέν υποβολή προσφορώνα εκ των υποβολή προσφορών μερών υποβολή προσφορών δικαιούται
       ,   ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναστείλει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών συμβατικών υποβολή προσφορών του υποχρεώσεων υποβολή προσφορών εφόσον υποβολή προσφορών αυτά
       .   τα γεγον υποβολή προσφορώνότα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περιστατικά παρεμποδίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, τους 6, Τ.Κ. 185 33ο παραπάν υποβολή προσφορώνω

         δικαίωμα υφίσταται μόν υποβολή προσφορώνο στις 6, περιπτώσεις 6, που οι συν υποβολή προσφορώνέπειες 6, των υποβολή προσφορών περιστατικών υποβολή προσφορών
     ,   αυτών υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών ρυθμίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται από το Νόμο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6,. 

14.2           Η μη Σερβίας 6, εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών συμβατικών υποβολή προσφορών υποχρεώσεων υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6,
,            αν υποβολή προσφορώναστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, δεν υποβολή προσφορών δη Σερβίας 6,μιουργεί δικαίωμα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αξίωση Σερβίας 6, υπέρ ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κατά του ετέρου των υποβολή προσφορών

.         συμβαλλομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών Δεν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναστέλλεται η Σερβίας 6, εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, υποχρεώσεων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
,          αμοιβών υποβολή προσφορών που κατέστη Σερβίας 6,σαν υποβολή προσφορών απαιτη Σερβίας 6,τές 6, πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επέλευση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών άν υποβολή προσφορώνω γεγον υποβολή προσφορώνότων υποβολή προσφορών

 .ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περιστατικών υποβολή προσφορών  
14.3       ,     (20)Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, που επικαλείται αν υποβολή προσφορώνωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι

           ,η Σερβίας 6,μέρες 6, από τότε που συν υποβολή προσφορώνέβη Σερβίας 6,σαν υποβολή προσφορών τα περιστατικά που συν υποβολή προσφορώνιστούν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνωτέρα βία
          ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώναφέρει εγγράφως 6, αυτά και ν υποβολή προσφορώνα προσκομίσει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τα

  . απαραίτη Σερβίας 6,τα αποδεικτικά στοιχεία
(15)   -   Επίλυση διαφορών Εφαρμοστέο δίκαιο

            Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, και η Σερβίας 6, Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών θα προσπαθούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα ρυθμίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ουν υποβολή προσφορών φιλικά κάθε
,            διαφορά που τυχόν υποβολή προσφορών θα προκύψει στις 6, μεταξύ τους 6, σχέσεις 6, κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6,

  .   ,        ισχύος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Επί διαφων υποβολή προσφορώνίας 6, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρμόδια
 . ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνικά δικαστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια

(16)   Γλώσσα επικοινωνίας Σύμβασης

      . Η Σύμβαση Σερβίας 6, θα συν υποβολή προσφορώνταχθεί στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γλώσσα
   (   )      Όλες 6, οι επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίες 6, προφορικές 6, και γραπτές 6, μεταξύ του Αν υποβολή προσφορώναδόχου και του

          Εργοδότη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλων υποβολή προσφορών ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών αρχών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών φορέων υποβολή προσφορών θα γίν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
.          γλώσσα Οπουδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε και οποτεδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια ισχύος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

     /    ,   απαιτη Σερβίας 6,θεί ερμη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνεία ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μετάφραση Σερβίας 6, από ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και προς 6, τα Ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνικά αυτές 6, θα
           . εξασφαλίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται από τον υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώνάδοχο και με κόστος 6, που θα βαρύν υποβολή προσφορώνει τον υποβολή προσφορών ίδιο

     ,     Σε κάθε περίπτωση Σερβίας 6, αμφισβη Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διαφορών υποβολή προσφορών το Ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνικό κείμεν υποβολή προσφορώνο κατισχύει
    .των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών σε αλλοδαπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γλώσσα
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                                                                                                             . . . . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 185 33ΟΥ Ο Π Α Ν
  ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

    ( ) /   Ευρωπαϊκό ΕνιαίοΈγγραφο Σ ΑΤΤΙΚΗΣύμβασης Αρχής ΕΕΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤυποποιημένοΈντυπο
  ( )Υ,πεύθυνης Αρχής Δήλωσης Αρχής ΤΕΥ,Δ

 :        Μέρος Αρχής Ι Πληροφορίες Αρχής σχετικά με τη διαδικασία σύναψης Αρχής σύμβασης Αρχής και
       την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτονταφορέα

  Στοιχεία τη Σερβίας 6,ς 6, δη Σερβίας 6,μοσίευση Σερβίας 6,ς 6,

          Για διαδικασίες 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, για τις 6, οποίες 6, έχει δη Σερβίας 6,μοσιευτεί προκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,
      ,   διαγων υποβολή προσφορώνισμού στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Επίση Σερβίας 6,μη Σερβίας 6, Εφη Σερβίας 6,μερίδα τη Σερβίας 6,ς 6, Ευρωπαϊκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, οι πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6,

      ,     που απαιτούν υποβολή προσφορώνται στο Μέρος 6, Ι αν υποβολή προσφορώνακτών υποβολή προσφορώνται αυτόματα υπό τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προϋπόθεση Σερβίας 6, ότι έχει
    /      χρη Σερβίας 6,σιμοποιη Σερβίας 6,θεί η Σερβίας 6, η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσία ΕΕΕΣ Τ.Κ. 185 33ΕΥΔ για τη Σερβίας 6, συμπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, του

/ .        ΕΕΕΣ Τ.Κ. 185 33ΕΥΔ Παρατίθεται η Σερβίας 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνακοίν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, που δη Σερβίας 6,μοσιεύεται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Επίση Σερβίας 6,μη Σερβίας 6,
   : Εφη Σερβίας 6,μερίδα τη Σερβίας 6,ς 6, Ευρωπαϊκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6,

    :  [],  [],  []Προσωριν υποβολή προσφορώνός 6, αριθμός 6, προκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ΕΕ αριθμός 6, η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία σελίδα
   : [][][][]/S [][][][][][]0000/S 000-0000000Αριθμός 6, προκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ΕΕ

          Εάν υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών έχει δη Σερβίας 6,μοσιευθεί προκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, διαγων υποβολή προσφορώνισμού στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Επίση Σερβίας 6,μη Σερβίας 6, Εφη Σερβίας 6,μερίδα τη Σερβίας 6,ς 6,
        ,  Ευρωπαϊκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών υπάρχει υποχρέωση Σερβίας 6, δη Σερβίας 6,μοσίευση Σερβίας 6,ς 6, εκεί η Σερβίας 6,
           αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ο αν υποβολή προσφορώναθέτων υποβολή προσφορών φορέας 6, θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα συμπλη Σερβίας 6,ρώσει πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6,

           με τις 6, οποίες 6, θα είν υποβολή προσφορώναι δυν υποβολή προσφορώνατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, αδιαμφισβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντη Σερβίας 6,τη Σερβίας 6, ταυτοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6,
  ( . .      ) σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, π χ παραπομπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε δη Σερβίας 6,μοσίευση Σερβίας 6, σε εθν υποβολή προσφορώνικό επίπεδο

   : ( . . www.promitheus.gov.gr/[   Δη Σερβίας 6,μοσίευση Σερβίας 6, σε εθν υποβολή προσφορώνικό επίπεδο π χ ΑΔΑΜ Προκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, στο
])ΚΗΜΔΗΣ

         Στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περίπτωση Σερβίας 6, που δεν υποβολή προσφορών απαιτείται δη Σερβίας 6,μοσίευση Σερβίας 6, γν υποβολή προσφορώνωστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Επίση Σερβίας 6,μη Σερβίας 6,
        Εφη Σερβίας 6,μερίδα τη Σερβίας 6,ς 6, Ευρωπαϊκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, παρακαλείστε ν υποβολή προσφορώνα παράσχετε άλλες 6,

           πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, με τις 6, οποίες 6, θα είν υποβολή προσφορώναι δυν υποβολή προσφορώνατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, αδιαμφισβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντη Σερβίας 6,τη Σερβίας 6, ταυτοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
   . διαδικασίας 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, δη Σερβίας 6,μόσιας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

  Τ.Κ. 185 33αυτότη Σερβίας 6,τα του αγοραστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
 :Επίση Σερβίας 6,μη Σερβίας 6, ον υποβολή προσφορώνομασία  ΟΠΑΝ

. . .,  :Α Φ Μ εφόσον υποβολή προσφορών υπάρχει
  (  ):Δικτυακός 6, τόπος 6, εφόσον υποβολή προσφορών υπάρχει

:Πόλη Σερβίας 6,
  :Οδός 6, και αριθμός 6,

. .:Τ.Κ. 185 33αχ κωδ
 :Αρμόδιος 6, επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίας 6,
:Τ.Κ. 185 33η Σερβίας 6,λέφων υποβολή προσφορώνο

:φαξ
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. / :Ηλ ταχ μείο
:GRΧώρα

      Πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, σχετικά με τη Σερβίας 6, διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,
:Τ.Κ. 185 33ίτλος 6,          Υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, Επιστασίας 6, Χώρων υποβολή προσφορών που διαχειρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται ο Οργαν υποβολή προσφορώνισμός 6,

  & Πολιτισμού Αθλη Σερβίας 6,τισμού Νεολαίας 6,
 :Σύν υποβολή προσφορώντομη Σερβίας 6, περιγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Π     αροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών που αφορούν υποβολή προσφορών   (τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιστασία έλεγχος 6,  και συν υποβολή προσφορώντή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,)  των υποβολή προσφορών  
   χώρων υποβολή προσφορών που διαχειρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται ο . . . ..Ο Π Α Ν

          Αριθμός 6, αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, αρχείου που αποδίδεται στον υποβολή προσφορών φάκελο από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα
     (  ):αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτον υποβολή προσφορώντα φορέα εάν υποβολή προσφορών υπάρχει

 :      Μέρος Αρχής ΙΙ Πληροφορίες Αρχής σχετικά με τον οικονομικόφορέα
:      Α Πληροφορίες Αρχής σχετικά με τον οικονομικόφορέα

:Επων υποβολή προσφορώνυμία
  :Οδός 6, και αριθμός 6,

. .:Τ.Κ. 185 33αχ κωδ
:Πόλη Σερβίας 6,
:Χώρα

   :Αρμόδιος 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αρμόδιοι επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίας 6,
. / :Ηλ ταχ μείο

:Τ.Κ. 185 33η Σερβίας 6,λέφων υποβολή προσφορώνο
:φαξ

. . .,  Α Φ Μ εφόσον υποβολή προσφορών υπάρχει
  (  ):Δικτυακός 6, τόπος 6, εφόσον υποβολή προσφορών υπάρχει

     ,    ;Ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, είν υποβολή προσφορώναι πολύ μικρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μικρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μεσαία επιχείρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,
 /  Ναι Όχι
 /  Ναι Όχι

% 
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

 /  Ναι Όχι
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

 /  Ναι Όχι
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

 /  Ναι Όχι
- 

 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,
-  /  Ναι Όχι

    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών
- 

   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,
- 

 /  Ναι Όχι
- 
- 
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
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   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,
- 

:         Β Πληροφορίες Αρχής σχετικά με τους Αρχής εκπροσώπους Αρχής του οικονομικούφορέα
#1 

:Όν υποβολή προσφορώνομα
:Επών υποβολή προσφορώνυμο

 :Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία γέν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,
 :Τ.Κ. 185 33όπος 6, γέν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,

  :Οδός 6, και αριθμός 6,
. .:Τ.Κ. 185 33αχ κωδ

:Πόλη Σερβίας 6,
:Χώρα

:Τ.Κ. 185 33η Σερβίας 6,λέφων υποβολή προσφορώνο
. / :Ηλ ταχ μείο

/    :Θέση Σερβίας 6, Εν υποβολή προσφορώνεργών υποβολή προσφορών υπό τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ιδιότη Σερβίας 6,τα
:         Γ Πληροφορίες Αρχής σχετικά με τη στήριξη στις Αρχής ικανότητες Αρχής άλλων
οντοτήτων

 /  Ναι Όχι
  Τ.Κ. 185 33αυτότη Σερβίας 6,τα τη Σερβίας 6,ς 6, ον υποβολή προσφορώντότη Σερβίας 6,τας 6,

 /  Ναι Όχι
 Τ.Κ. 185 33ύπος 6, ταυτότη Σερβίας 6,τας 6,

 / Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

 / Ναι Όχι
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

 / Ναι Όχι
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

 / Ναι Όχι

:         Δ Πληροφορίες Αρχής σχετικά με υπεργολάβους Αρχής στην ικανότητα των οποίων
     δεν στηρίζεται ο οικονομικός Αρχής φορέας Αρχής 
 /  Ναι Όχι

  Τ.Κ. 185 33αυτότη Σερβίας 6,τα τη Σερβίας 6,ς 6, ον υποβολή προσφορώντότη Σερβίας 6,τας 6,
- 

 Τ.Κ. 185 33ύπος 6, ταυτότη Σερβίας 6,τας 6,
- - 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 
 :  Μέρος Αρχής ΙΙΙ Λόγοι αποκλεισμού

:      Α Λόγοι που σχετίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται με ποιν υποβολή προσφορώνικές 6, καταδίκες 6,
           Λόγοι που σχετίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται με ποιν υποβολή προσφορώνικές 6, καταδίκες 6, βάσει των υποβολή προσφορών εθν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών διατάξεων υποβολή προσφορών για

        57  1  :τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών λόγων υποβολή προσφορών που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στο άρθρο παράγραφος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, οδη Σερβίας 6,γίας 6,
 /  Ναι Όχι

.. 
- 
- 

  -  Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Έν υποβολή προσφορώναρξη Σερβίας 6,ς 6, Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6,
.. - .. 

 /  Ναι Όχι
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- 
 /  Ναι Όχι

 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,
- 

    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών
- 

   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,
- 

 /  Ναι Όχι
.. 
- 
- 

  -  Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Έν υποβολή προσφορώναρξη Σερβίας 6,ς 6, Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6,
.. - .. 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
.. 
- 
- 

  -  Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Έν υποβολή προσφορώναρξη Σερβίας 6,ς 6, Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6,
.. - .. 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
.. 
- 
- 

  -  Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Έν υποβολή προσφορώναρξη Σερβίας 6,ς 6, Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6,
.. - .. 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών
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- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
.. 
- 
- 

  -  Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Έν υποβολή προσφορώναρξη Σερβίας 6,ς 6, Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6,
.. - .. 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
.. 
- 
- 

  -  Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Έν υποβολή προσφορώναρξη Σερβίας 6,ς 6, Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6,
.. - .. 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

:           Β Λόγοι που σχετίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών φόρων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εισφορών υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6,

     :Καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών φόρων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εισφορών υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6,
  
- 

 /  Ναι Όχι
- 
  

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
.. 

  -  Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Έν υποβολή προσφορώναρξη Σερβίας 6,ς 6, Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6,
.. - .. 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,
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- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

  
- 

 /  Ναι Όχι
- 
  

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
.. 

  -  Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Έν υποβολή προσφορώναρξη Σερβίας 6,ς 6, Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6,
.. - .. 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

:     ,   Γ Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα σύγκρουση συμφερόντων ή
 επαγγελματικό παράπτωμα

    ,    Πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, σχετικά με πιθαν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αφερεγγυότη Σερβίας 6,τα σύγκρουση Σερβίας 6, συμφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
 επαγγελματικό παράπτωμα

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 
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 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
- 
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
- 
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
- 
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
- 
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

Σελίδα 71

22PROC010978309 2022-07-21



- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
- 
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
- 
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 
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 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

 /  Ναι Όχι
 /  Ναι Όχι

 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,
- 

    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών
- 

   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,
- 

 IV:  Μέρος Αρχής Κριτήρια επιλογής Αρχής 
: Α Καταλληλότητα
           Ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, πρέπει ν υποβολή προσφορώνα παράσχει πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, μόν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορών όταν υποβολή προσφορών τα σχετικά

          κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, έχουν υποβολή προσφορών προσδιοριστεί από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τον υποβολή προσφορών
    /      αν υποβολή προσφορώναθέτον υποβολή προσφορώντα φορέα στη Σερβίας 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, γν υποβολή προσφορώνωστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στα έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6,
      διαδικασίας 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

/ .προκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, γν υποβολή προσφορώνωστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,
- 
- 

 /  Ναι Όχι
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- 
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

- 
- 

 /  Ναι Όχι
- 
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

- 
- 

 /  Ναι Όχι
- 
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

:    Β Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
           Ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, πρέπει ν υποβολή προσφορώνα παράσχει πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, μόν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορών όταν υποβολή προσφορών τα σχετικά

          κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, έχουν υποβολή προσφορώνε προσδιοριστεί από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τον υποβολή προσφορών
    /      αν υποβολή προσφορώναθέτον υποβολή προσφορώντα φορέα στη Σερβίας 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, γν υποβολή προσφορώνωστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στα έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6,
      διαδικασίας 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

/ .προκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, γν υποβολή προσφορώνωστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,
  
  

  -  Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Έν υποβολή προσφορώναρξη Σερβίας 6,ς 6, Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6,
.. - .. 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 
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:    Γ Τ.Κ. 185 33εχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και επαγγελματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ικαν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τα
           Ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, πρέπει ν υποβολή προσφορώνα παράσχει πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, μόν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορών όταν υποβολή προσφορών τα σχετικά

          κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, έχουν υποβολή προσφορών προσδιοριστεί από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τον υποβολή προσφορών
    /      αν υποβολή προσφορώναθέτον υποβολή προσφορώντα φορέα στη Σερβίας 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, γν υποβολή προσφορώνωστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στα έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6,
      διαδικασίας 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

/ .προκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, γν υποβολή προσφορώνωστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
.. 
- 

 /  Ναι Όχι
 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,

- 
    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών

- 
   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

- 

Λήξη
 V:         Μέρος 6, Περιορισμός 6, του αριθμού των υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ρούν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών τα κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

υποψη Σερβίας 6,φίων υποβολή προσφορών
          Ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, πρέπει ν υποβολή προσφορώνα παράσχει πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, μόν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορών όταν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,

          αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ο αν υποβολή προσφορώναθέτων υποβολή προσφορών φορέας 6, έχει προσδιορίσει αν υποβολή προσφορώντικειμεν υποβολή προσφορώνικά και
           χωρίς 6, διακρίσεις 6, κριτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρια ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών καν υποβολή προσφορώνόν υποβολή προσφορώνες 6, που πρόκειται ν υποβολή προσφορώνα εφαρμοστούν υποβολή προσφορών για τον υποβολή προσφορών

          περιορισμό του αριθμού των υποβολή προσφορών υποψη Σερβίας 6,φίων υποβολή προσφορών που θα προσκλη Σερβίας 6,θούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα υποβάλουν υποβολή προσφορών
     .   ,   προσφορά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα συμμετάσχουν υποβολή προσφορών στον υποβολή προσφορών διάλογο Οι πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, αυτές 6, οι οποίες 6,

         (   μπορούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα συν υποβολή προσφορώνοδεύον υποβολή προσφορώνται από απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, όσον υποβολή προσφορών αφορά τα πιστοποιη Σερβίας 6,τικά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το
 )     ,είδος 6, τους 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τις 6, μορφές 6, αποδεικτικών υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών    , εφόσον υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώντρέχει περίπτωση Σερβίας 6,

    ,       που θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα προσκομιστούν υποβολή προσφορών ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6, σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στα
      .   έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6, προμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθειας 6, που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, Για κλειστές 6,

,    ,  διαδικασίες 6, αν υποβολή προσφορώνταγων υποβολή προσφορώνιστικές 6, διαδικασίες 6, με διαπραγμάτευση Σερβίας 6, διαδικασίες 6,
     : αν υποβολή προσφορώνταγων υποβολή προσφορώνιστικού διαλόγου και συμπράξεις 6, καιν υποβολή προσφορώνοτομίας 6, μόν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορών

    :Ο οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, δη Σερβίας 6,λών υποβολή προσφορώνει ότι
 /  Ναι Όχι

- 
 /  Ναι Όχι

 Διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,
- 

    Επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών
- 

   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Φορέας 6, έκδοση Σερβίας 6,ς 6,
- 

 V :  Μέρος Αρχής Ι Τελικές Αρχής δηλώσεις Αρχής 
  ,         Ο κάτωθι υπογεγραμμέν υποβολή προσφορώνος 6, δη Σερβίας 6,λών υποβολή προσφορώνω επισή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμως 6, ότι τα στοιχεία που έχω αν υποβολή προσφορώναφέρει

    II  V          σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα μέρη Σερβίας 6, έως 6, αν υποβολή προσφορώνωτέρω είν υποβολή προσφορώναι ακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και ορθά και ότι έχω πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,
       . επίγν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνεπειών υποβολή προσφορών σε περίπτωση Σερβίας 6, σοβαρών υποβολή προσφορών ψευδών υποβολή προσφορών δη Σερβίας 6,λώσεων υποβολή προσφορών
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  ,      ,  Ο κάτωθι υπογεγραμμέν υποβολή προσφορώνος 6, δη Σερβίας 6,λών υποβολή προσφορώνω επισή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμως 6, ότι είμαι σε θέση Σερβίας 6, κατόπιν υποβολή προσφορών
   ,       αιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, και χωρίς 6, καθυστέρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνα προσκομίσω τα πιστοποιη Σερβίας 6,τικά και τις 6,

     ,  : λοιπές 6, μορφές 6, αποδεικτικών υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται εκτός 6, εάν υποβολή προσφορών

)              α Η αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ο αν υποβολή προσφορώναθέτων υποβολή προσφορών φορέας 6, έχει τη Σερβίας 6, δυν υποβολή προσφορώνατότη Σερβίας 6,τα ν υποβολή προσφορώνα λάβει τα
          σχετικά δικαιολογη Σερβίας 6,τικά απευθείας 6, με πρόσβαση Σερβίας 6, σε εθν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών βάση Σερβίας 6, δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών σε

      [      οποιοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε κράτος 6, μέλος 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διατίθεται δωρεάν υποβολή προσφορών υπό τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προϋπόθεση Σερβίας 6, ότι ο
       (  οικον υποβολή προσφορώνομικός 6, φορέας 6, έχει παράσχει τις 6, απαραίτη Σερβίας 6,τες 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, διαδικτυακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

,    ,     ) διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών φορέα έκδοση Σερβίας 6,ς 6, επακριβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στοιχεία αν υποβολή προσφορώναφοράς 6, των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών
           που παρέχουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6, δυν υποβολή προσφορώνατότη Σερβίας 6,τα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτον υποβολή προσφορώντα φορέα ν υποβολή προσφορώνα

 ]  το πράξει ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
)   18  2018   (       β Από τις 6, Οκτωβρίου το αργότερο αν υποβολή προσφορώνάλογα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εθν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του

 59  5     2014/24/ ),   άρθρου παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο τη Σερβίας 6,ς 6, οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΕΕ η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα
            . αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ο αν υποβολή προσφορώναθέτων υποβολή προσφορών φορέας 6, έχουν υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνδη Σερβίας 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κατοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6, τα σχετικά έγγραφα

          Ο κάτωθι υπογεγραμμέν υποβολή προσφορώνος 6, δίδω επισή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμως 6, τη Σερβίας 6, συγκατάθεσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μου στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα
    ,     ,  , αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτον υποβολή προσφορώντα φορέα όπως 6, καθορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται στο Μέρος 6, Ι εν υποβολή προσφορώνότη Σερβίας 6,τα Α

         προκειμέν υποβολή προσφορώνου ν υποβολή προσφορώνα αποκτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει πρόσβαση Σερβίας 6, σε δικαιολογη Σερβίας 6,τικά των υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών που
        IV    έχουν υποβολή προσφορών υποβλη Σερβίας 6,θεί στο Μέρος 6, ΙΙΙ και το Μέρος 6, του παρόν υποβολή προσφορώντος 6, Ευρωπαϊκού

         Εν υποβολή προσφορώνιαίου Εγγράφου Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, για τους 6, σκοπούς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6,
,     . σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, όπως 6, καθορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται στο Μέρος 6, Ι

,  ,    , (- ):Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία τόπος 6, και όπου ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τείται ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απαιτείται υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ές 6,
Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία
Τ.Κ. 185 33όπος 6,
Υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

 V –     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υ,ποδείγματαΕγγυητικώνΕπιστολών

 

   ΕΓΓΥ,ΗΤΙΚΗΕΠΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΤΟΛΗΚΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΕΚΤΕΛΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 (  , ) ……………………. ΕΚΔΟΤ.Κ. 185 33ΗΣ Ον υποβολή προσφορώνομασία Τ.Κ. 185 33ράπεζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ας 6, Υποκατάστη Σερβίας 6,μα

 ………………….. Ημερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία Έκδοση Σερβίας 6,ς 6,

  Προς Αρχής 

 ΕΓΓΥ,ΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ .................... ΑΡ

Ω..................... ΕΥ,Ρ

   ,      Με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα εγγυόμαστε αν υποβολή προσφορώνέκκλη Σερβίας 6,τα και αν υποβολή προσφορώνεπιφύλακτα παραιτούμεν υποβολή προσφορώνοι του
    ,    {δικαιώματος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διαιρέσεως 6, και διζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεως 6, υπέρ   Σε περίπτωση μεμονωμένης σύμβασης

 εταιρίας σύμβασης :   …………… …….  ………….  ……. . . ………}  {τη Σερβίας 6,ς 6, Εταιρίας 6, ΑΦΜ Οδός 6, Αριθμός 6, Τ.Κ. 185 33 Κ  ή Διευκρινίσεων σε
   περίπτωσηΈνωσης σύμβασης ή Διευκρινίσεων Κοινοπραξίας σύμβασης :    των υποβολή προσφορών Εταιριών υποβολή προσφορών

) ……………… …….  ………………  ………………. . . ………….. α ΑΦΜ οδός 6, αριθμός 6, Τ.Κ. 185 33 Κ

) ……………… …….  ………………  ………………. . . …………..  β ΑΦΜ οδός 6, αριθμός 6, Τ.Κ. 185 33 Κ

) ……………… …….  ………………  ………………. . . …………..  γ ΑΦΜ οδός 6, αριθμός 6, Τ.Κ. 185 33 Κ

    ,         μελών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Κοιν υποβολή προσφορώνοπραξίας 6, ατομικά για κάθε μία από αυτές 6, και ως 6,
           αλλη Σερβίας 6,λέγγυα και εις 6, ολόκλη Σερβίας 6,ρο υπόχρεων υποβολή προσφορών μεταξύ τους 6, εκ τη Σερβίας 6,ς 6, ιδιότη Σερβίας 6,τάς 6, τους 6, ως 6,

    },      ........................., μελών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Κοιν υποβολή προσφορώνοπραξίας 6, και μέχρι του ποσού των υποβολή προσφορών ευρώ για
      ...................     τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, με αριθμό που αφορά στο διαγων υποβολή προσφορώνισμό
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  ………….  :  ……   ……..   τη Σερβίας 6,ς 6, με αν υποβολή προσφορώντικείμεν υποβολή προσφορώνο συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αξίας 6, μη Σερβίας 6, συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνου
. . .     ...................  . Φ Π Α σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6, με αριθμό Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σας 6,

        ,    Τ.Κ. 185 33ο αν υποβολή προσφορώνωτέρω ποσό τη Σερβίας 6,ς 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ρείται στη Σερβίας 6, διάθεσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σας 6, το οποίο και
           υποχρεούμαστε ν υποβολή προσφορώνα σας 6, καταβάλουμε ολικά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μερικά χωρίς 6, καμία από μέρους 6, μας 6,

             ,αν υποβολή προσφορώντίρρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνσταση Σερβίας 6, και χωρίς 6, ν υποβολή προσφορώνα ερευν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,θεί το βάσιμο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, απαίτη Σερβίας 6,σή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σας 6,
   (5)      . μέσα σε πέν υποβολή προσφορώντε η Σερβίας 6,μέρες 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έγγραφη Σερβίας 6, ειδοποίη Σερβίας 6,σή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σας 6,

           Η παρούσα ισχύει μέχρις 6, ότου αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μας 6, επιστραφεί ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μέχρις 6, ότου λάβουμε
         έγγραφη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σας 6, ότι μπορούμε ν υποβολή προσφορώνα θεωρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσουμε τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Τ.Κ. 185 33ράπεζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ά μας 6,

    . απαλλαγμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, από κάθε σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υποχρέωση Σερβίας 6,

    ,      Σε περίπτωση Σερβίας 6, κατάπτωση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εγγύη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, το ποσό τη Σερβίας 6,ς 6, κατάπτωση Σερβίας 6,ς 6, υπόκειται στο
    .  εκάστοτε ισχύον υποβολή προσφορών πάγιο τέλος 6, χαρτοσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμου

         ,  Βεβαιών υποβολή προσφορώνουμε ότι όλες 6, οι ισχύουσες 6, Εγγυη Σερβίας 6,τικές 6, Επιστολές 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Τ.Κ. 185 33ράπεζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά άς 6, μας 6, οι
    ,   . . . .    . . . .,οποίες 6, έχουν υποβολή προσφορών χορη Σερβίας 6,γη Σερβίας 6,θεί στο Δη Σερβίας 6,μόσιο στα Ν Π Δ Δ και στα Ν Π Ι Δ

   ,        συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, και τη Σερβίας 6,ς 6, παρούση Σερβίας 6,ς 6, δεν υποβολή προσφορών ξεπερν υποβολή προσφορώνάν υποβολή προσφορώνε το όριο το οποίο έχει
      .  καθοριστεί βάσει ν υποβολή προσφορώνόμου για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Τ.Κ. 185 33ράπεζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ά μας 6,
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 V -   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υ,πόδειγμαΟικονομικής Αρχής Προσφοράς Αρχής 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΑ

. . . .ΝΠΔΔ
 ,ΟΡΓΑΝΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΟΥ,
 &  ΑΘΛΗΤΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

      Αν υποβολή προσφορώντικείμεν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, είν υποβολή προσφορώναι η Σερβίας 6, επιστασία χώρων υποβολή προσφορών
   . . . .   που διαχειρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται ο Ο Π Α Ν που περιλαμβάν υποβολή προσφορώνει

    εργασίες 6, συν υποβολή προσφορώντή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, και αποκατάσταση Σερβίας 6,ς 6, φθορών υποβολή προσφορών
      και βλαβών υποβολή προσφορών μικρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κλίμακας 6, καθώς 6, και γεν υποβολή προσφορώνικές 6,

. εργασίες 6,
CPV: 45212290-5    Επισκευή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και συν υποβολή προσφορώντή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, αθλη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών

.εγκαταστάσεων υποβολή προσφορών

 Σ ΑΤΤΙΚΗΣΤΟΙΧΕΙΑΠΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΕΠΩΝΥ,ΜΙΑ

: ΠΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

, . ,  ΔΙΕΥ,ΘΥ,ΝΣ ΑΤΤΙΚΗΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ
:ΕΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

/ / -ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΦΑΞ Ε
L:ΜΑΙ

 

- . . .:ΑΦΜ ΔΟΥ,  
 ΝΟΜΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

:ΕΚΠΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

. .  (  Α Δ Τ Νόμιμου
):Εκπροσώπου

 

 Υ,πεύθυνος Αρχής 
:Επικοινωνίας Αρχής 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΦΟΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 :ΕΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Υ,ΠΗΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Παροχή Διευκρινίσεων υπηρεσιών   επιστασίας σύμβασης των
     .χώρων που διαχειρίζεται ο ΟΠΑΝ

   Σ ΑΤΤΙΚΗΣΥ,ΝΟΛΙΚΗΧΡΟΝΙΚΗΔΙΑΡΚΕΙΑ
  :ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΥ,ΠΗΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣΙΩΝ

12 μή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνες 6,

  . . . (  Σ ΑΤΤΙΚΗΣΥ,ΝΟΛΟΧΩΡΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΦΠΑ ΚΑΘΑΡΗ
):ΑΞΙΑ

Αριθμη Σερβίας 6,τικ
:ώς 6,

 €

Ολογράφω
:ς 6,

 

. .  24%:ΦΠΑ

Αριθμη Σερβίας 6,τικ
:ώς 6,

 €

Ολογράφω
:ς 6,

 

 (  . . .):*Σ ΑΤΤΙΚΗΣΥ,ΝΟΛΟ ΜΕΦΠΑ

Αριθμη Σερβίας 6,τικ
:ώς 6,

 €

Ολογράφω
:ς 6,
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 V –  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υ,πόδειγμα Σ ΑΤΤΙΚΗΣύμβασης Αρχής 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΑ

. . . .ΝΠΔΔ
 ,ΟΡΓΑΝΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΟΥ,
 &  ΑΘΛΗΤΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΑ

/Δ νση:   6,Καραγεώργη Σερβίας 6, Σερβίας 6,
      Πλαζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά
              . . 185 33Τ.Κ. 185 33 Κ
τηλ.:      210 4137708
fax:        210 4136434
e-mail: opan.pir@gmail.com

   Σ ΑΤΤΙΚΗΣΧΕΔΙΟ Σ ΑΤΤΙΚΗΣΥ,ΜΒΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΥ,ΠΗΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣΙΩΝ

 ,        Στο Πειραιά στο κτίριο διοίκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, του Οργαν υποβολή προσφορώνισμού Πολιτισμού Αθλη Σερβίας 6,τισμού και
 ( . . . .)   ,  …00/00/2022,  …………………   Νεολαίας 6, Ο Π Α Ν Δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμου Πειραιά σή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμερα η Σερβίας 6,μέρα οι
 :παρακάτω συμβαλλόμεν υποβολή προσφορώνοι

1.       ( . . . .)  Ο Οργαν υποβολή προσφορώνισμός 6, Πολιτισμού Αθλη Σερβίας 6,τισμού και Νεολαίας 6, Ο Π Α Ν Δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμου
,        6,   Πειραιά που εδρεύει στη Σερβίας 6, διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, Καραγεώργη Σερβίας 6, Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά Βοτσαλάκια

  ,       ( . . .)……….  Καστέλα στον υποβολή προσφορών Πειραιά με Αριθμό Φορολογικού Μη Σερβίας 6,τρώου Α Φ Μ και
       κωδικό η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τιμολόγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ν υποβολή προσφορώνομίμως 6, εκπροσωπούμεν υποβολή προσφορώνος 6, από τον υποβολή προσφορών Πρόεδρο

. ………      240  . 3463/2006 (    «κ δυν υποβολή προσφορώνάμει του του άρθρου του Ν στο εξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, η Σερβίας 6, Αναθέτουσα
Αρχή»)  

2. /  ……. (    /  )   Ο η Σερβίας 6, σε περίπτωση Σερβίας 6, φυσικού προσώπου ατομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επιχείρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το ν υποβολή προσφορώνομικό
...........    ………….      «..........................», πρόσωπο με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επων υποβολή προσφορώνυμία και με το διακριτικό τίτλο που

 ......................................  (.  :.....................,  :  .................,  . .  ....................,  εδρεύει ΑΦΜ ΔΟΥ Τ.Κ. 185 33 Κ ν υποβολή προσφορώνομίμως 6,
 (    )   ......................................... (  εκπροσωπούμεν υποβολή προσφορώνο μόν υποβολή προσφορώνο για ν υποβολή προσφορώνομικά πρόσωπα από τον υποβολή προσφορών στο εξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

 «ο Ανάδοχος Αρχής »)  
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1.    .....  ( …) τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπ΄ αριθμ διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, ΑΔΑΜ       και τα λοιπά έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, που
  συν υποβολή προσφορώνέταξε η Σερβίας 6,        .Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνωτέρω εν υποβολή προσφορών θέματι σύμβαση Σερβίας 6,

2.    …        Τ.Κ. 185 33η Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπ΄ αριθμ απόφαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία κατακυρώθη Σερβίας 6,κε
    ( …),     ,το αποτέλεσμα τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6, ΑΔΑΜ στο πλαίσιο τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώνωτέρω διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,

    .  .  ……………    στον υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώνάδοχο και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αριθμ πρωτ ειδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πρόσκλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6,
        ,   Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προς 6, τον υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώνάδοχο για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του παρόν υποβολή προσφορώντος 6, η Σερβίας 6, οποία κοιν υποβολή προσφορώνοποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε

  …...σε αυτόν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

3.   ……        , Τ.Κ. 185 33η Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών από υπεύθυν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωση Σερβίας 6, του αν υποβολή προσφορώναδόχου περί μη Σερβίας 6, οψιγεν υποβολή προσφορώνών υποβολή προσφορών μεταβολών υποβολή προσφορών κατά
   . (2)  . 3   100  . 4412/2016 τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνοια τη Σερβίας 6,ς 6, περ τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών

4.   Ότι     ,      2αν υποβολή προσφορώναπόσπαστο τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμα τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, αποτελούν υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο
.1 . 42  .4412/2016:παρ περιπτ του ν υποβολή προσφορών

-  ’ . ............ ,    η Σερβίας 6, υπ αριθ διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, με τα Παραρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα τη Σερβίας 6,ς 6,

-     τα Έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6, Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

-  η Σερβίας 6,    Οικον υποβολή προσφορώνομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και Τ.Κ. 185 33εχν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών   προσφορά του Αν υποβολή προσφορώναδόχου

5.   Ότι ο   : αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, κατέθεσε τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

’  .  ..............     /   /υπ αριθ εγγυη Σερβίας 6,τική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επιστολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, τράπεζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ας 6, πιστωτικού ιδρύματος 6,
 /  /  ...............,  ........................χρη Σερβίας 6,ματοδοτικού ιδρύματος 6, ασφαλιστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επιχείρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ποσού

,         ευρώ για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών όρων υποβολή προσφορών του παρόν υποβολή προσφορώντος 6, συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικού

       :Συμφών υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,σαν υποβολή προσφορών και έκαν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορών αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα

 1Άρθρο
Αντικείμενο

    Αν υποβολή προσφορώντικείμεν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,  είν υποβολή προσφορώναι     η Σερβίας 6, επιστασία χώρων υποβολή προσφορών που διαχειρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται
 . . . .       , ο Ο Π Α Ν όπου περιλαμβάν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται οι εργασίες 6, ελέγχου και εποπτείας 6, συν υποβολή προσφορώντή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,

         και αποκατάσταση Σερβίας 6,ς 6, φθορών υποβολή προσφορών και βλαβών υποβολή προσφορών μικρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κλίμακας 6, καθώς 6, και γεν υποβολή προσφορώνικές 6,
. εργασίες 6,

         Η παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών θα πραγματοποιη Σερβίας 6,θεί σύμφων υποβολή προσφορώνα με τους 6, όρους 6, που
    ,      περιέχον υποβολή προσφορώνται στα έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6, κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

  .προσφορά του Αν υποβολή προσφορώναδόχου

 2Άρθρο
  Χρηματοδότηση της Αρχής σύμβασης Αρχής 

       Φορέας 6, χρη Σερβίας 6,ματοδότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, είν υποβολή προσφορώναι ο Οργαν υποβολή προσφορώνισμός 6,
      ( . . . .). Πολιτισμού Αθλη Σερβίας 6,τισμού και Νεολαίας 6, Δή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμου Πειραιά Ο Π Α Ν

          . . .: Η δαπάν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορών λόγω σύμβαση Σερβίας 6, θα βαρύν υποβολή προσφορώνει τον υποβολή προσφορών Κ Α Ε 00.6131    με το ποσό των υποβολή προσφορών
18.600,00  (  . . .)   ευρώ συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνου Φ Π Α του εγκεκριμέν υποβολή προσφορώνου προϋπολογισμού

 . . . .    2022.    του Ο Π Α Ν οικον υποβολή προσφορώνομικού έτους 6, Πίστωση Σερβίας 6, ύψους 6, 55.800,00   ευρώ θα
       . . .   προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνωτέρω Κ Α Ε του εγκεκριμέν υποβολή προσφορώνου

   . . . .        2023. προϋπολογισμού του Ο Π Α Ν όπως 6, αυτός 6, θα προκύψει για το έτος 6,
 3Άρθρο

 Διάρκεια σύμβασης Αρχής 
3.1.    1.3       Δυν υποβολή προσφορώνάμει του άρθρου τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

       ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, και μέχρι  (12)  δώδεκα μή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνες 6,,    ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντοι έως 6, τις 6,
00/00/2023.
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3.2.           Η συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, μπορεί ν υποβολή προσφορώνα παρατείν υποβολή προσφορώνεται μετά από
       50%   αιτιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, απόφαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, μέχρι το αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ύστερα από

            σχετικό αίτη Σερβίας 6,μα του αν υποβολή προσφορώναδόχου που υποβάλλεται πριν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διάρκειάς 6,
,         τη Σερβίας 6,ς 6, σε αν υποβολή προσφορώντικειμεν υποβολή προσφορώνικά δικαιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνες 6, περιπτώσεις 6, που δεν υποβολή προσφορών οφείλον υποβολή προσφορώνται σε

  . υπαιτιότη Σερβίας 6,τα του αν υποβολή προσφορώναδόχου
 4Άρθρο

 Υ,ποχρεώσεις Αρχής Αναδόχου
         : Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, εγγυάται και δεσμεύεται αν υποβολή προσφορώνέκκλη Σερβίας 6,τα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

4.1. ,     4.3.1.  ,     ότι σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ρεί και θα εξακολουθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει ν υποβολή προσφορώνα
          τη Σερβίας 6,ρεί κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, τις 6, υποχρεώσεις 6, του που

     ,   απορρέουν υποβολή προσφορών από τις 6, διατάξεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, περιβαλλον υποβολή προσφορώντική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνικοασφαλιστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και
 ,         ,   εργατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6, που έχουν υποβολή προσφορών θεσπιστεί με το δίκαιο τη Σερβίας 6,ς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, το εθν υποβολή προσφορώνικό

,      , δίκαιο συλλογικές 6, συμβάσεις 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διεθν υποβολή προσφορώνείς 6, διατάξεις 6, περιβαλλον υποβολή προσφορώντικού κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνικού
  ,        και εργατικού δικαίου οι οποίες 6, απαριθμούν υποβολή προσφορώνται στο Παράρτη Σερβίας 6,μα Χ του

 ’(    .  4412/2016).       Προσαρτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, Α και του ν υποβολή προσφορών Η τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορών λόγω υποχρεώσεων υποβολή προσφορών
          ελέγχεται και βεβαιών υποβολή προσφορώνεται από τα όργαν υποβολή προσφορώνα που επιβλέπουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
          παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και τις 6, αρμόδιες 6, δη Σερβίας 6,μόσιες 6, αρχές 6, και υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, που εν υποβολή προσφορώνεργούν υποβολή προσφορών

         εν υποβολή προσφορώντός 6, των υποβολή προσφορών ορίων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, ευθύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, και τη Σερβίας 6,ς 6, αρμοδιότη Σερβίας 6,τάς 6, τους 6,
4.2.           ,    ότι θα εν υποβολή προσφορώνεργεί σύμφων υποβολή προσφορώνα με το Νόμο και με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα ότι θα λαμβάν υποβολή προσφορώνει τα

          κατάλλη Σερβίας 6,λα μέτρα για ν υποβολή προσφορώνα διασφαλίσει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ομαλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και προσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκουσα εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
            παρούσας 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, και τα λοιπά Έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6, Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και ότι

   ,         δεν υποβολή προσφορών θα εν υποβολή προσφορώνεργή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει αθέμιτα παράν υποβολή προσφορώνομα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών καταχρη Σερβίας 6,στικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της όλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6,
  ,       εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρα ακεραιότη Σερβίας 6,τας 6, που επισυν υποβολή προσφορώνάπτεται

      . στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα και αποτελεί αν υποβολή προσφορώναπόσπαστο τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμα τη Σερβίας 6,ς 6,  
 5Άρθρο

 –  Αμοιβή Τρόπος Αρχής πληρωμής Αρχής 
5.1.          Η αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του Αν υποβολή προσφορώναδόχου αν υποβολή προσφορώνέρχεται σε ποσό σε ευρώ …………   24%,πλέον ΦΠΑ

      . ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντοι στο ταυτάριθμο ποσό τη Σερβίας 6,ς 6, προσφοράς 6, του
5.2.           5.1.1 Η πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του Αν υποβολή προσφορώναδόχου θα πραγματοποιη Σερβίας 6,θεί σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6,

  :Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, και συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνα
        Ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, θα αμείβεται έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορώντι των υποβολή προσφορών παρεχόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών  κάθε μήνα

       ,    σύμφων υποβολή προσφορώνα με τις 6, εκτελεσθείσες 6, εργασίες 6, του προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνου μή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6,
        και υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών σχετικών υποβολή προσφορών φορολογικών υποβολή προσφορών στοιχείων υποβολή προσφορών και δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών και

           μετά από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών βεβαίωση Σερβίας 6, καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών εργασιών υποβολή προσφορών από το αρμόδιο όργαν υποβολή προσφορώνο
 . . . .       . του Ο Π Α Ν και με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσκόμιση Σερβίας 6, τιμολογίου του αν υποβολή προσφορώναδόχου

            Η αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών υπόκειται σε καμία αν υποβολή προσφορώναθεώρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, για οποιοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε λόγο και αιτία και
    ’      . παραμέν υποβολή προσφορώνει σταθερή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και αμετάβλη Σερβίας 6,τη Σερβίας 6, καθ όλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών διάρκεια ισχύος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εν υποβολή προσφορώντολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

          Η προσφερθείσα αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι δεσμευτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών για τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο μέχρι τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οριστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
   .    ολοκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρεχόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίας 6, Αποκλείεται δε οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε

        αν υποβολή προσφορώναθεώρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,θείσας 6, αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε αξίωση Σερβίας 6, του αν υποβολή προσφορώναδόχου
            πέραν υποβολή προσφορών του αν υποβολή προσφορώντιτίμου τη Σερβίας 6,ς 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίας 6, που θα παρέχει για όσο χρόν υποβολή προσφορώνο διαρκεί η Σερβίας 6,

.σύμβαση Σερβίας 6,
         Ση Σερβίας 6,μειών υποβολή προσφορώνεται ότι η Σερβίας 6, καθαρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αξία των υποβολή προσφορών παραστατικών υποβολή προσφορών υπόκειται σε παρακράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,

    . 2238/94 (  151/ /94)   φόρου εισοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, βάσει του Ν ΦΕΚ Α όπως 6, τροποποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε και
. ισχύει

5.3.            Η πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του συμβατικού τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, θα γίν υποβολή προσφορώνεται με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσκόμιση Σερβίας 6, από τον υποβολή προσφορών
       Αν υποβολή προσφορώνάδοχο των υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνομίμων υποβολή προσφορών παραστατικών υποβολή προσφορών και δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών που προβλέπον υποβολή προσφορώνται

     200 . 4  . 4412/2016,    από τις 6, διατάξεις 6, του άρθρου παρ του ν υποβολή προσφορών καθώς 6, και κάθε άλλου
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         δικαιολογη Σερβίας 6,τικού που τυχόν υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθελε ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,θεί από τις 6, αρμόδιες 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, που
     . διεν υποβολή προσφορώνεργούν υποβολή προσφορών τον υποβολή προσφορών έλεγχο και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

5.4.  To       ,     ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώνάδοχο βαρύν υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών οι υπέρ τρίτων υποβολή προσφορών κρατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, ως 6, και κάθε άλλη Σερβίας 6,
,     ,   . . .,επιβάρυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κείμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσία μη Σερβίας 6, συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνου Φ Π Α

             για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράδοση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών στον υποβολή προσφορών τόπο και με τον υποβολή προσφορών τρόπο που προβλέπεται
       .      στη Σερβίας 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, και λοιπά έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6, Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Ιδίως 6, ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, βαρύν υποβολή προσφορώνεται με

       5.1.2  . τις 6, κρατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, που καθορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στο άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,
-  0,07%          Κράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, η Σερβίας 6, οποία υπολογίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται επί τη Σερβίας 6,ς 6, αξίας 6, κάθε πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προ φόρων υποβολή προσφορών

   ,       και κρατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αρχική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, καθώς 6, και κάθε συμπλη Σερβίας 6,ρωματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Υπέρ
      ( )τη Σερβίας 6,ς 6, Εν υποβολή προσφορώνιαίας 6, Αν υποβολή προσφορώνεξάρτη Σερβίας 6,τη Σερβίας 6,ς 6, Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών Συμβάσεων υποβολή προσφορών ΕΑΑΔΣ  επιβάλλεται

(  4 .4013/2011  ).άρθρο Ν όπως 6, ισχύει
-   0,02%   ,       ,Κράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, ύψους 6, υπέρ του Δη Σερβίας 6,μοσίου η Σερβίας 6, οποία υπολογίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται επί τη Σερβίας 6,ς 6, αξίας 6,

 ,   ,      .   εκτός 6, ΦΠΑ τη Σερβίας 6,ς 6, αρχική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, καθώς 6, και κάθε συμπλη Σερβίας 6,ρωματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Τ.Κ. 185 33ο ποσό
           αυτό παρακρατείται σε κάθε πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στο όν υποβολή προσφορώνομα και

        για λογαριασμό τη Σερβίας 6,ς 6, Γεν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Διεύθυν υποβολή προσφορώνση Σερβίας 6,ς 6, Δη Σερβίας 6,μοσίων υποβολή προσφορών Συμβάσεων υποβολή προσφορών και Προμη Σερβίας 6,θειών υποβολή προσφορών
   . 6   36  . 4412/2016.σύμφων υποβολή προσφορώνα με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών

-   0,06%,         Κράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, ύψους 6, η Σερβίας 6, οποία υπολογίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται επί τη Σερβίας 6,ς 6, αξίας 6, κάθε πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προ
    ,     ,φόρων υποβολή προσφορών και κρατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αρχική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, καθώς 6, και κάθε συμπλη Σερβίας 6,ρωματική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

         για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κάλυψη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών λειτουργικών υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναγκών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Εξέταση Σερβίας 6,ς 6, Προδικαστικών υποβολή προσφορών
 ( ),      350  .  4412/2016).    Προσφυγών υποβολή προσφορών ΑΕΠΠ σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο του Ν Τ.Κ. 185 33ο ποσό τη Σερβίας 6,ς 6,

         κράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, παρακρατείται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στο όν υποβολή προσφορώνομα και για
        ,  λογαριασμό τη Σερβίας 6,ς 6, ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ικό λογαριασμό η Σερβίας 6,

      .διαχείριση Σερβίας 6, του οποίου γίν υποβολή προσφορώνεται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ΑΕΠΠ
-           Οι υπέρ τρίτων υποβολή προσφορών κρατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, υπόκειν υποβολή προσφορώνται στο εκάστοτε ισχύον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναλογικό τέλος 6,

 3%   ’     20%. χαρτοσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμου και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ
-            Με κάθε πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών θα γίν υποβολή προσφορώνεται η Σερβίας 6, προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κείμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσία

    (8%    )   παρακράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, φόρου εισοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, αξίας 6, για παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών επί του
 .καθαρού ποσού

 ,           ,Ο χρόν υποβολή προσφορώνος 6, τρόπος 6, και η Σερβίας 6, διαδικασία κράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών ως 6, άν υποβολή προσφορώνω χρη Σερβίας 6,ματικών υποβολή προσφορών ποσών υποβολή προσφορών
            καθώς 6, και κάθε άλλο αν υποβολή προσφορώναγκαίο θέμα για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω κράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,

         ,εξαρτάται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, κοιν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, απόφαση Σερβίας 6,ς 6, του Υπουργού Οικον υποβολή προσφορώνομίας 6,
     ( .  6    36   .Αν υποβολή προσφορώνάπτυξη Σερβίας 6,ς 6, και Τ.Κ. 185 33ουρισμού και Οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών

4412/2016).
5.5.            Με κάθε πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών θα γίν υποβολή προσφορώνεται η Σερβίας 6, προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κείμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσία

    .....%    .παρακράτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, φόρου εισοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, αξίας 6, επί του καθαρού ποσού
5.6.       (  Όλα τα δικαιολογη Σερβίας 6,τικά του χρη Σερβίας 6,ματικού εν υποβολή προσφορώντάλματος 6, πρωτόκολλα ποσοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

   .)       και ποιοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, κλπ ελέγχον υποβολή προσφορώνται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αρμόδια υπη Σερβίας 6,ρεσία ελέγχου
  .        τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, Για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκδοση Σερβίας 6, χρη Σερβίας 6,ματικού εν υποβολή προσφορώντάλματος 6, ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6,

         (30)πρέπει ν υποβολή προσφορώνα προσκομίσει το αν υποβολή προσφορώντίστοιχο τιμολόγιο εν υποβολή προσφορώντός 6, προθεσμίας 6, τριάν υποβολή προσφορώντα
        η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία έκδοση Σερβίας 6,ς 6, πρωτοκόλλου ποσοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και ποιοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

             (30)παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και η Σερβίας 6, πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του θα πρέπει ν υποβολή προσφορώνα λάβει χώρα σε επιπλέον υποβολή προσφορών τριάν υποβολή προσφορώντα
. η Σερβίας 6,μέρες 6,

          Σε περίπτωση Σερβίας 6, που η Σερβίας 6, πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του αν υποβολή προσφορώναδόχου καθυστερή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα
  (30)         αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τριάν υποβολή προσφορώντα η Σερβίας 6,μέρες 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οριστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ποιοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και ποσοτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών

       ,   αγαθών υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ολοκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών σχετικών υποβολή προσφορών διαδικασιών υποβολή προσφορών επαλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθευση Σερβίας 6,ς 6, υπό τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
          προϋπόθεση Σερβίας 6, ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
        ,  αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το τιμολόγιο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλο ισοδύν υποβολή προσφορώναμο παραστατικό πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, η Σερβίας 6,
 ,       .  5  .    .αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών υποπαρ Ζ τη Σερβίας 6,ς 6, παρ Ζ του ν υποβολή προσφορών
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4093/2012  4127/2013»      ,και καθίσταται υπερή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμερη Σερβίας 6, και οφείλει τόκους 6, υπερη Σερβίας 6,μερίας 6,
      .    χωρίς 6, ν υποβολή προσφορώνα απαιτείται όχλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, από τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο Σε περίπτωση Σερβίας 6, καθυστέρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,

    ,     υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, των υποβολή προσφορών οικείων υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών
 ,        .καθίσταται υπερή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμερος 6, ει μη Σερβίας 6, μόν υποβολή προσφορώνο από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,μέρα προσκόμισή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τους 6,

 6Άρθρο
 Αναπροσαρμογή τιμής Αρχής 

        ,  Ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, εγγυάται το σταθερό και αμετάβλη Σερβίας 6,το τη Σερβίας 6,ς 6, συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, στο άρθρο
5, ,          τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αν υποβολή προσφορώνεξάρτη Σερβίας 6,τα αν υποβολή προσφορών στο χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται ως 6, χρόν υποβολή προσφορώνος 6, παράδοση Σερβίας 6,ς 6,

          τη Σερβίας 6,ς 6, εργασίας 6, υπάρξουν υποβολή προσφορών αυξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, από οποιοδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε λόγο ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αιτία στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
   .μον υποβολή προσφορώνάδος 6, του συμβατικού τιμολογίου

 7Άρθρο
/  -  -Τμηματικές Αρχής ενδιάμεσες Αρχής προθεσμίες Αρχής Παραλαβήαντικειμένου Χρόνος Αρχής 

   και τρόπος Αρχής παροχής Αρχής υπηρεσιών
7.1.           Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, υποχρεούται ν υποβολή προσφορώνα παρέχει τις 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, του στο χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα

        6.1.  6.2.  . και με τον υποβολή προσφορών τρόπο που καθορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στα άρθρα και τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,
           Η παρακολούθη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και η Σερβίας 6, διοίκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, θα γίν υποβολή προσφορώνεται

     ,  από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αρμόδια επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών      η Σερβίας 6, οποία και θα ειση Σερβίας 6,γείται στο
   . . . .  Διοικη Σερβίας 6,τικό Συμβούλιο του Ο Π Α Ν       για όλα τα ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα που αφορούν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

          προσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκουσα εκτέλεση Σερβίας 6, όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών όρων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών
  ,        υποχρεώσεων υποβολή προσφορών του αν υποβολή προσφορώναδόχου στη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνψη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών επιβεβλη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών μέτρων υποβολή προσφορών λόγω μη Σερβίας 6,

            τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών ως 6, άν υποβολή προσφορώνω όρων υποβολή προσφορών και ιδίως 6, για ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά η Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα που αφορούν υποβολή προσφορών σε τροποποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,
       ,    του αν υποβολή προσφορώντικειμέν υποβολή προσφορώνου και παράταση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, υπό τους 6, όρους 6, του

 132  . 4412/2016. άρθρου του ν υποβολή προσφορών
7.2.         /    Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, υποχρεούται ν υποβολή προσφορώνα παρέχει τις 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, του ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και ν υποβολή προσφορώνα υποβάλει τα

        6.2.  . παραδοτέα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, Μη Σερβίας 6,
    /      εμπρόθεσμη Σερβίας 6, παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών παραδοτέων υποβολή προσφορών από τον υποβολή προσφορών

           6.2.2 Αν υποβολή προσφορώνάδοχο επάγεται τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, αυτού ως 6, έκπτωτου σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6,
.  Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,

7.3.  H      /    παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών παρεχόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και παραδοτέων υποβολή προσφορών γίν υποβολή προσφορώνεται από
,    ,      επιτροπές 6, υπό τους 6, όρους 6, διαδικασίες 6, παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και ελέγχου και

   6.3  .  συμφων υποβολή προσφορώνούν υποβολή προσφορώνται στο άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,
7.4.        (30)   Αν υποβολή προσφορών παρέλθει χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα μεγαλύτερο των υποβολή προσφορών τριάν υποβολή προσφορώντα η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

           η Σερβίας 6,μερομη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνία υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, του παραδοτέου από τον υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώνάδοχο και δεν υποβολή προσφορών έχει εκδοθεί από
   ,       6.3.5.τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πρωτόκολλο παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ισχύουν υποβολή προσφορών τα αν υποβολή προσφορώναφερόμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο
 . τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,

  ,      6.3.5.   ,  Αν υποβολή προσφορώνεξάρτη Σερβίας 6,τα από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών στο ως 6, άν υποβολή προσφορώνω άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, αυτοδίκαιη Σερβίας 6,
     ,   παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του Αν υποβολή προσφορώναδόχου πραγματοποιούν υποβολή προσφορώνται οι προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνοι

          από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα έλεγχοι από επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών που συγκροτείται με απόφαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
 ,           Αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οποία δεν υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα συμμετέχουν υποβολή προσφορών ο πρόεδρος 6, και τα

          μέλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου που δεν υποβολή προσφορών πραγματοποίη Σερβίας 6,σε τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών στον υποβολή προσφορών
     .    προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνο από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα σύμβαση Σερβίας 6, χρόν υποβολή προσφορώνο Η παραπάν υποβολή προσφορώνω επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

         παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προβαίν υποβολή προσφορώνει σε όλες 6, τις 6, διαδικασίες 6, παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, που προβλέπον υποβολή προσφορώνται από
    11.3       6.3.1.  τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ως 6, άν υποβολή προσφορώνω παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,

    219   .  4412/2016     Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, και του άρθρου του ν υποβολή προσφορών και συν υποβολή προσφορώντάσσει τα σχετικά
.         πρωτόκολλα Οι εγγυη Σερβίας 6,τικές 6, επιστολές 6, προκαταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και καλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, δεν υποβολή προσφορών

         επιστρέφον υποβολή προσφορώνται πριν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ολοκλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών προβλεπομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα
       .σύμβαση Σερβίας 6, ελέγχων υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6, σύν υποβολή προσφορώνταξη Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών σχετικών υποβολή προσφορών πρωτοκόλλων υποβολή προσφορών
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7.5.          Αν υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών παρεχόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διαπιστώσει
     68   .  3863/2010  (  115)    παραβάσεις 6, των υποβολή προσφορών όρων υποβολή προσφορών του άρθρου του ν υποβολή προσφορών Α΄ καθώς 6, και του

 4   ,      άρθρου τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, τα δικαιώματα του Αν υποβολή προσφορώναδόχου που απορρέουν υποβολή προσφορών
    , , ,   από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα δεν υποβολή προσφορών ικαν υποβολή προσφορώνοποιούν υποβολή προσφορώνται καταβάλλον υποβολή προσφορώνται όμως 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα

         Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών οι αποδοχές 6, στους 6, εργαζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ομέν υποβολή προσφορώνους 6, και αποδίδον υποβολή προσφορώνται οι ασφαλιστικές 6, τους 6,
.εισφορές 6,

 8Άρθρο
 -  –Απόρριψη υπηρεσιών παραδοτέων Αντικατάσταση

8.1.          Σε περίπτωση Σερβίας 6, οριστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, απόρριψη Σερβίας 6,ς 6, ολόκλη Σερβίας 6,ρου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μέρους 6, των υποβολή προσφορών παρεχόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών
  /  ,      ,  υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και παραδοτέων υποβολή προσφορών με έκπτωση Σερβίας 6, επί τη Σερβίας 6,ς 6, συμβατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αξίας 6, με απόφαση Σερβίας 6,

        τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, μπορεί ν υποβολή προσφορώνα εγκρίν υποβολή προσφορώνεται αν υποβολή προσφορώντικατάσταση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών
/     ,         ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και παραδοτέων υποβολή προσφορών αυτών υποβολή προσφορών με άλλα που ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι σύμφων υποβολή προσφορώνα με τους 6, όρους 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

 ,          παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, μέσα σε τακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προθεσμία που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6,
      6.4  .αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,

8.2.            Αν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώντικατάσταση Σερβίας 6, γίν υποβολή προσφορώνεται μετά τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
,     218  . 4412/2016    5.2.2 σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο του ν υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6,

,   .Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, λόγω εκπρόθεσμη Σερβίας 6,ς 6, παράδοση Σερβίας 6,ς 6,
8.3.         /    Αν υποβολή προσφορών ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, δεν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντικαταστή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει τις 6, υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και τα παραδοτέα που

           απορρίφθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών μέσα στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προθεσμία που του τάχθη Σερβίας 6,κε και εφόσον υποβολή προσφορών έχει λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξει η Σερβίας 6,
 ,       συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διάρκεια κη Σερβίας 6,ρύσσεται έκπτωτος 6, και υπόκειται στις 6, προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνες 6,
   9   .κυρώσεις 6, του όρου τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

 9Άρθρο
    –Κήρυξη οικονομικούφορέα εκπτώτου Κυρώσεις Αρχής 

9.1.           Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, κη Σερβίας 6,ρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 6, από τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, και από κάθε
    ,       δικαίωμα που απορρέει από αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορών με απόφαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, για τους 6,

          5.2.1  λόγους 6, που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται και σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6,
.         ,Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, Στον υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώνάδοχο που κη Σερβίας 6,ρύσσεται έκπτωτος 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα σύμβαση Σερβίας 6,

,          επιβάλλον υποβολή προσφορώνται με απόφαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, Αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και κατόπιν υποβολή προσφορών τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
    /     σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διαδικασίας 6, και οι κυρώσεις 6, αποκλεισμός 6, που προβλέπον υποβολή προσφορώνται στο ως 6,

  5.2.1  .άν υποβολή προσφορώνω άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,
,     68 .  . 3863/2010:… «7.   Ειδικότερα σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο παρ του ν υποβολή προσφορών Όταν υποβολή προσφορών οι ελεγκτικοί
     ( )    -μη Σερβίας 6,χαν υποβολή προσφορώνισμοί του Σώματος 6, Επιθεώρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, Εργασίας 6, ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ ΕΤ.Κ. 185 33ΑΜ

      ,   διαπιστών υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών παραβάσεις 6, που αφορούν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλωτη Σερβίας 6, εργασία τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράν υποβολή προσφορώνομη Σερβίας 6,
       απασχόλη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, αλλοδαπών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παραβάσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εργατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και ασφαλιστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

,     . , ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6, εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών εγγράφως 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Επίση Σερβίας 6,ς 6, εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών
          εγγράφως 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών για τις 6, πράξεις 6, επιβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προστίμου που αφορούν υποβολή προσφορών

   .      τις 6, αν υποβολή προσφορώνωτέρω διαπιστωθείσες 6, παραβάσεις 6, Η πράξη Σερβίας 6, επιβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προστίμου στον υποβολή προσφορών
        εργολάβο για παραβάσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εργατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6, που χαρακτη Σερβίας 6,ρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται από

    « »  «  »   τις 6, κείμεν υποβολή προσφορώνες 6, διατάξεις 6, ως 6, υψη Σερβίας 6,λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πολύ υψη Σερβίας 6,λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σοβαρότη Σερβίας 6,τας 6, για δεύτερη Σερβίας 6,
         φορά κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια λειτουργίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, οδη Σερβίας 6,γεί υποχρεωτικά στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

          καταγγελία τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, του
 .»εργολάβου έκπτωτου

9.2       ,     Αν υποβολή προσφορών λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξει η Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, χωρίς 6, ν υποβολή προσφορώνα υποβλη Σερβίας 6,θεί εγκαίρως 6,
  ,    ,   , , αίτη Σερβίας 6,μα παράταση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορών λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξει η Σερβίας 6, παραταθείσα κατά τα αν υποβολή προσφορώνωτέρω διάρκεια χωρίς 6,

        ,  ν υποβολή προσφορώνα υποβλη Σερβίας 6,θούν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τα παραδοτέα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6,
 .         κη Σερβίας 6,ρύσσεται έκπτωτος 6, Αν υποβολή προσφορών οι υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, παρασχεθούν υποβολή προσφορών από υπαιτιότη Σερβίας 6,τα του

       ,     αν υποβολή προσφορώναδόχου μετά τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και μέχρι λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6,ς 6, του χρόν υποβολή προσφορώνου
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         ,τη Σερβίας 6,ς 6, παράταση Σερβίας 6,ς 6, που χορη Σερβίας 6,γή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,κε επιβάλλον υποβολή προσφορώνται εις 6, βάρος 6, του ποιν υποβολή προσφορώνικές 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρες 6,
    218  . 4412/2016     5.2.2  .σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο του ν υποβολή προσφορών και το άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,

     :Οι ποιν υποβολή προσφορώνικές 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρες 6, υπολογίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται ως 6, εξή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

)           α για καθυστέρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, που περιορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται σε χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα που δεν υποβολή προσφορών υπερβαίν υποβολή προσφορώνει το
50%          τη Σερβίας 6,ς 6, προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε περίπτωση Σερβίας 6,

 /     , τμη Σερβίας 6,ματικών υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνδιαμέσων υποβολή προσφορών προθεσμιών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώντίστοιχη Σερβίας 6,ς 6, προθεσμίας 6, επιβάλλεται
  2,5%       . . .    ποιν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρα επί τη Σερβίας 6,ς 6, συμβατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αξίας 6, χωρίς 6, Φ Π Α των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών που

 ,παρασχέθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών εκπρόθεσμα

)      50%    5% β για καθυστέρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, που υπερβαίν υποβολή προσφορώνει το επιβάλλεται ποιν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρα χωρίς 6,
         ,ΦΠΑ επί τη Σερβίας 6,ς 6, συμβατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αξίας 6, των υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών που παρασχέθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών εκπρόθεσμα

)          γ οι ποιν υποβολή προσφορώνικές 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρες 6, για υπέρβαση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών τμη Σερβίας 6,ματικών υποβολή προσφορών προθεσμιών υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι
         αν υποβολή προσφορώνεξάρτη Σερβίας 6,τες 6, από τις 6, επιβαλλόμεν υποβολή προσφορώνες 6, για υπέρβαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, διάρκειας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

        σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και δύν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορώνται ν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώνακαλούν υποβολή προσφορώνται με αιτιολογη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, απόφαση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
 ,          αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αν υποβολή προσφορών οι υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, που αφορούν υποβολή προσφορών στις 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω τμη Σερβίας 6,ματικές 6,

         προθεσμίες 6, παρασχεθούν υποβολή προσφορών μέσα στη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνολική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, διάρκεια και τις 6, εγκεκριμέν υποβολή προσφορώνες 6,
           παρατάσεις 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προϋπόθεση Σερβίας 6, ότι το σύν υποβολή προσφορώνολο τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, έχει

 .εκτελεστεί πλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρως 6,

      /  /    Τ.Κ. 185 33ο ποσό των υποβολή προσφορών ποιν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών ρη Σερβίας 6,τρών υποβολή προσφορών αφαιρείται συμψη Σερβίας 6,φίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται από με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αμοιβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του
.αν υποβολή προσφορώναδόχου

            Η επιβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ποιν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών ρη Σερβίας 6,τρών υποβολή προσφορών δεν υποβολή προσφορών στερεί από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το δικαίωμα ν υποβολή προσφορώνα
   .κη Σερβίας 6,ρύξει τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο έκπτωτο

9.3          Απαράβατος 6, βασικός 6, όρος 6, είν υποβολή προσφορώναι η Σερβίας 6, υποχρέωση Σερβίας 6, του Αν υποβολή προσφορώνάδοχου για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
        απαρέγκλιτη Σερβίας 6, τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών διατάξεων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, εργατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, και ασφαλιστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6,

         ,καθώς 6, και τη Σερβίας 6,ς 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσίας 6, περί υγείας 6, και ασφάλειας 6, των υποβολή προσφορών εργαζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών
   ,     πρόλη Σερβίας 6,ψη Σερβίας 6,ς 6, του επαγγελματικού κιν υποβολή προσφορώνδύν υποβολή προσφορώνου δη Σερβίας 6,λαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνόμιμων υποβολή προσφορών
,            αποδοχών υποβολή προσφορών οι οποίες 6, σε καμία περίπτωση Σερβίας 6, δεν υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα είν υποβολή προσφορώναι κατώτερες 6, των υποβολή προσφορών

    ,     ,  προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών οικεία ΣΣΕ τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του ν υποβολή προσφορώνόμιμου ωραρίου ασφαλιστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
,      . . .,      68  κάλυψη Σερβίας 6, όροι υγιειν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, των υποβολή προσφορών εργαζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών κ λ π όπως 6, ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει το άρθρο του

.3863/2010,  . Ν όπως 6, ισχύει

          Σε περίπτωση Σερβίας 6, δε που διαπιστωθεί παράβαση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνωτέρω όρων υποβολή προσφορών δύν υποβολή προσφορώναται ν υποβολή προσφορώνα
            καταγγέλλεται η Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, και η Σερβίας 6, Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών θα έχει το δικαίωμα ν υποβολή προσφορώνα κη Σερβίας 6,ρύξει

  . έκπτωτο τον υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώνάδοχο

         Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, οφείλει ν υποβολή προσφορώνα χρη Σερβίας 6,σιμοποιεί προσωπικό ασφαλισμέν υποβολή προσφορώνο στο ΕΦΚΑ και
          ,   βαρύν υποβολή προσφορώνεται με όλες 6, τις 6, εισφορές 6, του ΕΦΚΑ και των υποβολή προσφορών λοιπών υποβολή προσφορών Τ.Κ. 185 33αμείων υποβολή προσφορών κύριας 6, και

 ,       ,  ,  επικουρική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ασφάλιση Σερβίας 6,ς 6, καθώς 6, και με τα Δώρα Χριστουγέν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών Πάσχα αδείας 6,
,  . .          .  προσωπικού κλ π και για κάθε υποχρέωσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του προς 6, αυτούς 6, ως 6, εργοδότη Σερβίας 6,ς 6, Τ.Κ. 185 33ο

          προσωπικό του Αν υποβολή προσφορώναδόχου δεν υποβολή προσφορών έχει ουδεμία εργασιακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σχέση Σερβίας 6, με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα
.            Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, θα είν υποβολή προσφορώναι ο μόν υποβολή προσφορώνος 6, και αποκλειστικός 6, υπόχρεος 6, όσον υποβολή προσφορών αφορά σε
         .όλες 6, τις 6, υποχρεώσεις 6, που προκύπτουν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εργασιακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σχέση Σερβίας 6,

9.4     ,      Ρη Σερβίας 6,τά συμφων υποβολή προσφορώνείται ότι ουδεμία ν υποβολή προσφορώνόμιμη Σερβίας 6, συμβατική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλη Σερβίας 6, σχέση Σερβίας 6, εξη Σερβίας 6,ρτη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6,
           εργασίας 6, δεν υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα δη Σερβίας 6,μιουργη Σερβίας 6,θεί ούτε ν υποβολή προσφορώνα συν υποβολή προσφορώνδέει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με

 . τον υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώνάδοχο
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 10Άρθρο
 [   ]Υ,περγολαβία Εφόσον υπάρξει υπεργολάβος Αρχής 

10.1.  ,     4.4.1.  ,   Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, δεν υποβολή προσφορών απαλλάσσεται
          από τις 6, συμβατικές 6, του υποχρεώσεις 6, και ευθύν υποβολή προσφορώνες 6, έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορώντι τη Σερβίας 6,ς 6, Αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

    /    λόγω αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, τμη Σερβίας 6,μάτων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, σε
.       .  2    18   .υπεργολάβους 6, Η τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών υποχρεώσεων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του άρθρου του ν υποβολή προσφορών

4412/2016        . από υπεργολάβους 6, δεν υποβολή προσφορών αίρει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ευθύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, του Αν υποβολή προσφορώναδόχου
10.2.       ......   ,     Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, με το από έγγραφό του το οποίο επισυν υποβολή προσφορώνάπτεται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

,       4.4.2.   ,   παρούσα και σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μέρωσε τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
    / ,      Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επων υποβολή προσφορώνυμία όν υποβολή προσφορώνομα τα στοιχεία επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίας 6, και τους 6,

    ,     ν υποβολή προσφορώνόμιμους 6, εκπροσώπους 6, των υποβολή προσφορών υπεργολάβων υποβολή προσφορών του οι οποίοι συμμετέχουν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
   .      εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, υποχρεούται ν υποβολή προσφορώνα γν υποβολή προσφορώνωστοποιεί στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

      ,     Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κάθε αλλαγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών αυτών υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6,
 ,         παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, καθώς 6, και τις 6, απαιτούμεν υποβολή προσφορώνες 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, σχετικά με κάθε

 ,           ν υποβολή προσφορώνέο υπεργολάβο τον υποβολή προσφορών οποίο ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, θα χρη Σερβίας 6,σιμοποιεί εν υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνεχεία στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορών λόγω
,     /  .  σύμβαση Σερβίας 6, προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώντας 6, τα σχετικά συμφων υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικά δη Σερβίας 6,λώσεις 6, συν υποβολή προσφορώνεργασίας 6, Σε

       /περίπτωση Σερβίας 6, διακοπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνεργασίας 6, του Αν υποβολή προσφορώναδόχου με υπεργολάβο
   ,      υπεργολάβους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, υποχρεούται σε άμεση Σερβίας 6,
          γν υποβολή προσφορώνωστοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, διακοπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και οφείλει ν υποβολή προσφορώνα

     /     διασφαλίσει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ομαλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, του τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6, τμη Σερβίας 6,μάτων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, είτε από
 ,          τον υποβολή προσφορών ίδιο είτε από ν υποβολή προσφορώνέο υπεργολάβο τον υποβολή προσφορών οποίο θα γν υποβολή προσφορώνωστοποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα

     .Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ως 6, άν υποβολή προσφορώνω διαδικασία
          Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, πέραν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μέρωση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,

   ,       μέρους 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, σε υπεργολάβο ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, και ο υπεργολάβος 6, ευθύν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται
   ,       αλλη Σερβίας 6,λεγγύως 6, και εις 6, ολόκλη Σερβίας 6,ρον υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορώντι των υποβολή προσφορών εργαζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών

     .πάση Σερβίας 6,ς 6, φύσεως 6, αποδοχών υποβολή προσφορών και ασφαλιστικών υποβολή προσφορών εισφορών υποβολή προσφορών
10.3.          Η Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών επαλη Σερβίας 6,θεύει τη Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνδρομή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών λόγων υποβολή προσφορών αποκλεισμού για

 ,       2.2.3  τους 6, υπεργολάβους 6, όπως 6, αυτοί περιγράφον υποβολή προσφορώνται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6,
        2.2.9.2   Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, και με τα αποδεικτικά μέσα τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,

      4.4.3.   .  ,  σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, Επιπλέον υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,
 ,        . 2 Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προκειμέν υποβολή προσφορώνου ν υποβολή προσφορώνα μη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αθετούν υποβολή προσφορώνται οι υποχρεώσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρ του

 18  . 4412/2016,         άρθρου του ν υποβολή προσφορών δύν υποβολή προσφορώναται ν υποβολή προσφορώνα επαλη Σερβίας 6,θεύσει τους 6, ως 6, άν υποβολή προσφορώνω λόγους 6, και για
          τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, που υπολείπον υποβολή προσφορώνται του ποσοστού που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται

      4.4.3.  .σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,
10.4.          Ο υπεργολάβος 6, λαμβάν υποβολή προσφορώνει γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρα

        ακεραιότη Σερβίας 6,τας 6, και δεσμεύεται ν υποβολή προσφορώνα τη Σερβίας 6,ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει τις 6, υποχρεώσεις 6, που περιλαμβάν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται
 .            σε αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Η ως 6, άν υποβολή προσφορώνω δέσμευση Σερβίας 6, περιέρχεται στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με ευθύν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, του

. αν υποβολή προσφορώναδόχου
 11Άρθρο

     Τροποποίηση σύμβασης Αρχής κατά τη διάρκειά της Αρχής 
11.1.          ,  Η παρούσα σύμβαση Σερβίας 6, μπορεί ν υποβολή προσφορώνα τροποποιείται κατά τη Σερβίας 6, διάρκειά τη Σερβίας 6,ς 6, χωρίς 6, ν υποβολή προσφορώνα

    ,  απαιτείται ν υποβολή προσφορώνέα διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,   κατόπιν υποβολή προσφορών γν υποβολή προσφορώνωμοδότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, του
     αρμοδίου οργάν υποβολή προσφορώνου τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,      4.5και τις 6, προϋποθέσεις 6, του άρθρου

 .τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,

         ,    Μετά τη Σερβίας 6, λύση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, λόγω τη Σερβίας 6,ς 6, έκπτωση Σερβίας 6,ς 6, του αν υποβολή προσφορώναδόχου σύμφων υποβολή προσφορώνα με το
 203  .  4412/2016    5.2.   ,    άρθρο του ν υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παράγραφο τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, όπως 6, και σε

       4.6,    περίπτωση Σερβίας 6, καταγγελίας 6, για όλους 6, λόγους 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παραγράφου πλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αυτού τη Σερβίας 6,ς 6,
. ( ),       /  / , περ α η Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών δύν υποβολή προσφορώναται ν υποβολή προσφορώνα προσκαλέσει τον υποβολή προσφορών τους 6, επόμεν υποβολή προσφορώνο ους 6, κατά
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     -   σειρά κατάταξη Σερβίας 6,ς 6, οικον υποβολή προσφορώνομικό φορέα που συμμετέχει ουν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παρούσα
       /   διαδικασία αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και ν υποβολή προσφορώνα του τους 6, προτείν υποβολή προσφορώνει ν υποβολή προσφορώνα

/      ,     αν υποβολή προσφορώναλάβει ουν υποβολή προσφορών το αν υποβολή προσφορώνεκτέλεστο αν υποβολή προσφορώντικείμεν υποβολή προσφορώνο τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, με τους 6, ίδιους 6, όρους 6,
            και προϋποθέσεις 6, και σε τίμη Σερβίας 6,μα που δεν υποβολή προσφορών θα υπερβαίν υποβολή προσφορώνει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προσφορά που είχε

   (  )  .    ,  υποβάλει ο έκπτωτος 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρα υποκατάσταση Σερβίας 6,ς 6, Η σύμβαση Σερβίας 6, συν υποβολή προσφορώνάπτεται εφόσον υποβολή προσφορών
         εν υποβολή προσφορώντός 6, τη Σερβίας 6,ς 6, τεθείσας 6, προθεσμίας 6, περιέλθει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έγγραφη Σερβίας 6, και

  .        αν υποβολή προσφορώνεπιφύλακτη Σερβίας 6, αποδοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Η άπρακτη Σερβίας 6, πάροδος 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προθεσμίας 6, θεωρείται ως 6,
  .        , απόρριψη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, πρόταση Σερβίας 6,ς 6, Αν υποβολή προσφορών αυτός 6, δεν υποβολή προσφορών δεχθεί τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πρόταση Σερβίας 6, σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, η Σερβίας 6,

        ,αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών προσκαλεί τον υποβολή προσφορών επόμεν υποβολή προσφορώνο υποψή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνφιο κατά σειρά κατάταξη Σερβίας 6,ς 6,
      .ακολουθών υποβολή προσφορώντας 6, κατά τα λοιπά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ίδια διαδικασία

11.2.          Τ.Κ. 185 33ροποποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών όρων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, γίν υποβολή προσφορώνεται μόν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορών με
          μεταγεν υποβολή προσφορώνέστερη Σερβίας 6, γραπτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και ρη Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συμφων υποβολή προσφορώνία των υποβολή προσφορών μερών υποβολή προσφορών και σύμφων υποβολή προσφορώνα με τα

   132  .4412/2016.οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο άρθρο του ν υποβολή προσφορών
 12Άρθρο
 ΑνωτέραΒία

12.1.           Τ.Κ. 185 33α συμβαλλόμεν υποβολή προσφορώνα μέρη Σερβίας 6, δεν υποβολή προσφορών ευθύν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται για τη Σερβίας 6, μη Σερβίας 6, εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών συμβατικών υποβολή προσφορών
 ,         τους 6, υποχρεώσεων υποβολή προσφορών στο μέτρο που η Σερβίας 6, αδυν υποβολή προσφορώναμία εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6,ς 6, οφείλεται σε

  . περιστατικά αν υποβολή προσφορώνωτέρας 6, βίας 6,
          Ως σύμβασης ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός σύμβασης που είναι

           αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή Διευκρινίσεων της σύμβασης
        επέλευσης σύμβασης του καταβλή Διευκρινίσεωνθηκε υπερβολική Διευκρινίσεων επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη

.      :   σύνεση Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας σύμβασης βίας σύμβασης είναι εξαιρετικά και απρόβλεπτα
 ,  ,         φυσικά γεγονότα θεομηνία πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός σύμβασης ή Διευκρινίσεων σε

           ,περιστάσεις σύμβασης για τις σύμβασης οποίες σύμβασης ο ανάδοχος σύμβασης ή Διευκρινίσεων η Αναθέτουσα Αρχή Διευκρινίσεων είναι ανυπαίτιοι
  , , , . .αιφνιδιαστική Διευκρινίσεων απεργία προσωπικού πόλεμος σύμβασης ατύχημα κα

12.2.  ,      Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, επικαλούμεν υποβολή προσφορώνος 6, υπαγωγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αδυν υποβολή προσφορώναμίας 6, εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6,ς 6,
          ,υποχρεώσεών υποβολή προσφορών του σε γεγον υποβολή προσφορώνός 6, που εμπίπτει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνοια τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώνωτέρας 6, βίας 6,

         οφείλει ν υποβολή προσφορώνα γν υποβολή προσφορώνωστοποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει και επικαλεσθεί προς 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τους 6,
        (20)σχετικούς 6, λόγους 6, και περιστατικά εν υποβολή προσφορώντός 6, αποσβεστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, προθεσμίας 6, είκοσι

    ,     η Σερβίας 6,μερών υποβολή προσφορών από τότε που συν υποβολή προσφορώνέβη Σερβίας 6,σαν υποβολή προσφορών προσκομίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώντας 6, τα απαραίτη Σερβίας 6,τα αποδεικτικά
.         ,στοιχεία Η Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αποφασίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει μετά από γν υποβολή προσφορώνωμοδότη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, του αρμόδιου

 , . για αυτό οργάν υποβολή προσφορώνου
           Μόν υποβολή προσφορώνο η Σερβίας 6, έγγραφη Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναγν υποβολή προσφορώνώριση Σερβίας 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώνώτερη Σερβίας 6,ς 6, βίας 6, που

           επικαλείται ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, τον υποβολή προσφορών απαλλάσσει από τις 6, συν υποβολή προσφορώνέπειες 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εκπρόθεσμη Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μη Σερβίας 6,
   .κατάλλη Σερβίας 6,λα εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, προμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθειας 6,

 13Άρθρο
  Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

     ,    ,Η σύμβαση Σερβίας 6, θεωρείται ότι έχει ολοκλη Σερβίας 6,ρωθεί όταν υποβολή προσφορών παραλη Σερβίας 6,φθούν υποβολή προσφορών οριστικά
    ,      ποσοτικά και ποιοτικά οι υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, όταν υποβολή προσφορών αποπλη Σερβίας 6,ρωθεί το συμβατικό τίμη Σερβίας 6,μα και

           εκπλη Σερβίας 6,ρωθούν υποβολή προσφορών και οι τυχόν υποβολή προσφορών λοιπές 6, συμβατικές 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνόμιμες 6, υποχρεώσεις 6, και από τα
         δύο συμβαλλόμεν υποβολή προσφορώνα μέρη Σερβίας 6, και αποδεσμευθούν υποβολή προσφορών οι σχετικές 6, εγγυή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, κατά τα

  . προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνα στη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6,

 14Άρθρο
    Δικαίωμαμονομερούς Αρχής λύσης Αρχής της Αρχής σύμβασης Αρχής 

   ,        4.6 Η Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μπορεί με τις 6, προϋποθέσεις 6, που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στο άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6,
,          .Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, ν υποβολή προσφορώνα καταγγείλει τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, εκτέλεσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
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           Η Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μπορεί ν υποβολή προσφορώνα καταγγείλει τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6,
 ,         εκτέλεσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εάν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, επιτροπή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παρακολούθη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,

      68  . 3863/2010 (  115)] διαπιστώσει παραβάσεις 6, των υποβολή προσφορών όρων υποβολή προσφορών του άρθρου του ν υποβολή προσφορών Α΄
 15Άρθρο

  –  Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών
15.1.           )   Η παρούσα διέπεται από το Ελλη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνικό Δίκαιο και ειδικότερα α από το

      1.4.     )  θεσμικό πλαίσιο που αν υποβολή προσφορώναφέρεται στο άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, και β τη Σερβίας 6,
     .  Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, και τα Έγγραφα τη Σερβίας 6,ς 6, Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

15.2.           Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, μπορεί κατά των υποβολή προσφορών αποφάσεων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, που
    ,        5.2.επιβάλλουν υποβολή προσφορών σε βάρος 6, του κυρώσεις 6, δυν υποβολή προσφορώνάμει των υποβολή προσφορών άρθρων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,

(     - ), 6.1. (   Κή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6, οικον υποβολή προσφορώνομικού φορέα εκπτώτου Κυρώσεις 6, Χρόν υποβολή προσφορώνος 6, επιμέρους 6, σταδίων υποβολή προσφορών
 /  ),  6.4.  (   –παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών υποβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, παραδοτέων υποβολή προσφορών Απόρριψη Σερβίας 6, παραδοτέων υποβολή προσφορών

),         αν υποβολή προσφορώντικατάσταση Σερβίας 6, μπορεί ν υποβολή προσφορώνα ασκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσει τα δικαιώματα που του αν υποβολή προσφορώναγν υποβολή προσφορώνωρίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται και
          5.3.  υπό τις 6, προϋποθέσεις 6, και έν υποβολή προσφορώνν υποβολή προσφορώνομες 6, συν υποβολή προσφορώνέπειες 6, που ορίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στο άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6,

. Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,
15.3.     ,      Κατά τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, κάθε διαφορά που προκύπτει αν υποβολή προσφορώναφορικά με

 , /    /     ,    ,τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ερμη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορώνεία και ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών το κύρος 6, και ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εξ αφορμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
     5.4.  . επιλύον υποβολή προσφορώνται σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6,

 16Άρθρο

    /2016/2019   . 4624/2019 (  137)Σ ΑΤΤΙΚΗΣυμμόρφωσημε τονΚανονισμό ΕΕ και τον ν Α
        Τ.Κ. 185 33α αν υποβολή προσφορώντισυμβαλλόμεν υποβολή προσφορώνα μέρη Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώναλαμβάν υποβολή προσφορώνουν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα τη Σερβίας 6,ρούν υποβολή προσφορών τις 6, υποχρεώσεις 6, που

      ( ) 2016/679   απορρέουν υποβολή προσφορών από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εφαρμογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του Καν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνισμού ΕΕ για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προστασία
        των υποβολή προσφορών φυσικών υποβολή προσφορών προσώπων υποβολή προσφορών έν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορώντι τη Σερβίας 6,ς 6, επεξεργασίας 6, των υποβολή προσφορών δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών προσωπικού

          χαρακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρα και για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών ελεύθερη Σερβίας 6, κυκλοφορία των υποβολή προσφορών δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών αυτών υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
   95/46/  (     /κατάργη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, οδη Σερβίας 6,γίας 6, ΕΚ Γεν υποβολή προσφορώνικός 6, Καν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνισμός 6, Προστασίας 6, Δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών

General Data Protection Regulation – GDPR)   . 4624/2019. :και του Ν Ειδικότερα

)Α           Ως 6, προς 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επεξεργασία από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών προσωπικών υποβολή προσφορών
    δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών του Αν υποβολή προσφορώναδόχου συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών

προστη Σερβίας 6,θέν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών/ /  /  ,  συν υποβολή προσφορώνεργατών υποβολή προσφορών δαν υποβολή προσφορώνειζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών εμπειρία υπεργολάβων υποβολή προσφορών του ισχύουν υποβολή προσφορών
 :τα παρακάτω

         Ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, συν υποβολή προσφορώναιν υποβολή προσφορώνεί στο πλαίσιο τη Σερβίας 6,ς 6, διαδικασίας 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6,
         δη Σερβίας 6,μόσιας 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και επιτρέπει στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα προβεί σε

-     ,   αν υποβολή προσφορώναζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, επιβεβαίωση Σερβίας 6, όλων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναγκαίων υποβολή προσφορών δικαιολογη Σερβίας 6,τικών υποβολή προσφορών καθώς 6, και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
       αν υποβολή προσφορώναγκαία επεξεργασία και διατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών προσωπικού χαρακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρα και

      .στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνταλλαγή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών με άλλες 6, δη Σερβίας 6,μόσιες 6, αρχές 6,

        Η Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αποθη Σερβίας 6,κεύει και επεξεργάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται τα στοιχεία προσωπικών υποβολή προσφορών
          ,δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών του Αν υποβολή προσφορώναδόχου που είν υποβολή προσφορώναι αν υποβολή προσφορώναγκαία για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6,

           τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών μεταξύ τους 6, συν υποβολή προσφορώναλλαγών υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορών γέν υποβολή προσφορώνει συμμόρφωσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,
  ,          με ν υποβολή προσφορώνόμιμη Σερβίας 6, υποχρέωση Σερβίας 6, σε έγχαρτο αρχείο και σε η Σερβίας 6,λεκτρον υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών βάση Σερβίας 6, με υψη Σερβίας 6,λά

        χαρακτη Σερβίας 6,ριστικά ασφαλείας 6, με πρόσβαση Σερβίας 6, αυστη Σερβίας 6,ρώς 6, και μόν υποβολή προσφορώνο σε εξουσιοδοτη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνα
πρόσωπα        ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παρόχους 6, υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών στους 6, οποίους 6, αν υποβολή προσφορώναθέτει τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6,

         συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών εργασιών υποβολή προσφορών για λογαριασμό τη Σερβίας 6,ς 6, και οι οποίοι διεν υποβολή προσφορώνεργούν υποβολή προσφορών πράξεις 6,
  .επεξεργασίας 6, προσωπικών υποβολή προσφορών δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών

         ( . .  ,Η Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών θα προβεί σε συλλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και επεξεργασία π χ συλλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
, ,  , , ,  . .), καταχώριση Σερβίας 6, οργάν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6, αποθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκευση Σερβίας 6, μεταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διαγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών καταστροφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών κ λπ για

   ,     τους 6, αν υποβολή προσφορώνωτέρω αν υποβολή προσφορώναφερόμεν υποβολή προσφορώνους 6, σκοπούς 6, των υποβολή προσφορών δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών προσωπικού χαρακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρα
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:  ( )    ,  ( )   ,  ( )όπως 6, α επίση Σερβίας 6,μων υποβολή προσφορών στοιχείων υποβολή προσφορών ταυτοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, β στοιχείων υποβολή προσφορών επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίας 6, γ
     δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών και πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών κοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνικοασφαλιστικών υποβολή προσφορών και φορολογικών υποβολή προσφορών
,  ( )   ,  ( )   ,απαιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών δ γεν υποβολή προσφορώνικών υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών ε στοιχείων υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ρωμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

   ,  ( )   χρη Σερβίας 6,ματοοικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών και λογαριασμών υποβολή προσφορών στ δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών ειδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
,          κατη Σερβίας 6,γορίας 6, των υποβολή προσφορών οποίων υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, συλλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και επεξεργασία επιβάλλεται από τους 6, όρους 6,

  ,       ,  εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, σκοπούς 6, αρχειοθέτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, προς 6, το δη Σερβίας 6,μόσιο συμφέρον υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
 .στατιστικούς 6, σκοπούς 6,

        Τ.Κ. 185 33α προσωπικά δεδομέν υποβολή προσφορώνα του Αν υποβολή προσφορώναδόχου και των υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνεργατών υποβολή προσφορών του
(    / )συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών δαν υποβολή προσφορώνειζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών εμπειρία υπεργολάβων υποβολή προσφορών

          αποθη Σερβίας 6,κεύον υποβολή προσφορώνται για χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα ίσο με τη Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
,            σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και μετά τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, για χρον υποβολή προσφορώνικό διάστη Σερβίας 6,μα πέν υποβολή προσφορώντε ετών υποβολή προσφορών για

 -      μελλον υποβολή προσφορώντικούς 6, φορολογικούς 6, δη Σερβίας 6,μοσιον υποβολή προσφορώνομικούς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ελέγχους 6, χρη Σερβίας 6,ματοδοτών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
      ,    άλλους 6, προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνους 6, ελέγχους 6, από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών κείμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομοθεσία εκτός 6, εάν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6,

    .   ν υποβολή προσφορώνομοθεσία προβλέπει διαφορετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών περίοδο διατή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, Σε περίπτωση Σερβίας 6,
         εκκρεμοδικίας 6, αν υποβολή προσφορώναφορικά με δη Σερβίας 6,μόσια σύμβαση Σερβίας 6, τα δεδομέν υποβολή προσφορώνα τη Σερβίας 6,ρούν υποβολή προσφορώνται μέχρι το

  .πέρας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, εκκρεμοδικίας 6,

’            Καθ όλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών διάρκεια που η Σερβίας 6, Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ρεί και επεξεργάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται τα
      ,  ,προσωπικά δεδομέν υποβολή προσφορώνα ο Αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, έχει δικαίωμα εν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,μέρωση Σερβίας 6,ς 6, πρόσβαση Σερβίας 6,ς 6,

,  ,  ,  φορη Σερβίας 6,τότη Σερβίας 6,τας 6, διόρθωση Σερβίας 6,ς 6, περιορισμού διαγραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,    ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και εν υποβολή προσφορώναν υποβολή προσφορώντίωση Σερβίας 6,ς 6, υπό
      .συγκεκριμέν υποβολή προσφορώνες 6, προϋποθέσεις 6, προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνες 6, από το ν υποβολή προσφορώνομοθετικό πλαίσιο

        Δεν υποβολή προσφορών επιτρέπεται η Σερβίας 6, επεξεργασία δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών προσωπικού χαρακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρα για σκοπό
           διαφορετικό από αυτόν υποβολή προσφορών για τον υποβολή προσφορών οποίο έχουν υποβολή προσφορών συλλεχθεί παρά μόν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορών υπό τους 6,

     24  . 4624/2019.όρους 6, και προϋποθέσεις 6, του άρθρου του ν υποβολή προσφορών

         Η διαβίβαση Σερβίας 6, δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών προσωπικού χαρακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρα από τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών Αν υποβολή προσφορώναθέτουσα Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σε
        26     ,άλλο δη Σερβίας 6,μόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο του ως 6, άν υποβολή προσφορώνω ν υποβολή προσφορώνόμου

           εφόσον υποβολή προσφορών είν υποβολή προσφορώναι απαραίτη Σερβίας 6,το για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών καθη Σερβίας 6,κόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του τρίτου
         φορέα στον υποβολή προσφορών οποίο διαβιβάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται τα δεδομέν υποβολή προσφορώνα και εφόσον υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ρούν υποβολή προσφορώνται οι

         24  προϋποθέσεις 6, που επιτρέπουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επεξεργασία σύμφων υποβολή προσφορώνα με το άρθρο του ίδιου
.ν υποβολή προσφορώνόμου

          Τ.Κ. 185 33α στοιχεία επικοιν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορώνίας 6, με τον υποβολή προσφορών υπεύθυν υποβολή προσφορώνο για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών προστασία των υποβολή προσφορών προσωπικών υποβολή προσφορών
       (email  ………………….δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, Αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, είν υποβολή προσφορώναι τα ακόλουθα

/ ………………..).τη Σερβίας 6,λ

B.          Ως 6, προς 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επεξεργασία από τον υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώνάδοχο προσωπικών υποβολή προσφορών δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών στο
         πλαίσιο εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών συμβατικών υποβολή προσφορών του υποχρεώσεων υποβολή προσφορών ισχύουν υποβολή προσφορών οι διατάξεις 6, του

 28 . ,   :άρθρου ΓΚΠΔ Ειδικότερα ισχύουν υποβολή προσφορών τα παρακάτω

)    (   )    α ο αν υποβολή προσφορώνάδοχος 6, εκτελών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επεξεργασία επεξεργάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά εται τα δεδομέν υποβολή προσφορώνα
       προσωπικού χαρακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρα μόν υποβολή προσφορώνο βάσει καταγεγραμμέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώντολών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6,

 (  ), αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υπεύθυν υποβολή προσφορώνος 6, επεξεργασίας 6,

)          β διασφαλίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ει ότι τα πρόσωπα που είν υποβολή προσφορώναι εξουσιοδοτη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνα ν υποβολή προσφορώνα επεξεργάζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται τα
      δεδομέν υποβολή προσφορώνα προσωπικού χαρακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρα έχουν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναλάβει δέσμευση Σερβίας 6, τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,

        εμπιστευτικότη Σερβίας 6,τας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τελούν υποβολή προσφορών υπό τη Σερβίας 6, δέουσα καν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνιστική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υποχρέωση Σερβίας 6, τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6,
, εμπιστευτικότη Σερβίας 6,τας 6,

)         32 , γ λαμβάν υποβολή προσφορώνει όλα τα απαιτούμεν υποβολή προσφορώνα μέτρα δυν υποβολή προσφορώνάμει του άρθρου ΓΚΠΔ
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)        2  4   δ τη Σερβίας 6,ρεί τους 6, όρους 6, που αν υποβολή προσφορώναφέρον υποβολή προσφορώνται στις 6, παραγράφους 6, και για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών πρόσλη Σερβίας 6,ψη Σερβίας 6,
   , άλλου εκτελούν υποβολή προσφορώντος 6, τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επεξεργασία

)           ε λαμβάν υποβολή προσφορώνει υπόψη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6, φύση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, επεξεργασίας 6, και επικουρεί τον υποβολή προσφορών υπεύθυν υποβολή προσφορώνο
       ,    επεξεργασίας 6, με τα κατάλλη Σερβίας 6,λα τεχν υποβολή προσφορώνικά και οργαν υποβολή προσφορώνωτικά μέτρα στον υποβολή προσφορών βαθμό που

  ,        αυτό είν υποβολή προσφορώναι δυν υποβολή προσφορώνατό για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκπλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρωση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, υποχρέωση Σερβίας 6,ς 6, του υπευθύν υποβολή προσφορώνου
         επεξεργασίας 6, ν υποβολή προσφορώνα απαν υποβολή προσφορώντά σε αιτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματα για άσκη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών προβλεπόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών στο

 III     , κεφάλαιο δικαιωμάτων υποβολή προσφορών του υποκειμέν υποβολή προσφορώνου των υποβολή προσφορών δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών

)         στ συν υποβολή προσφορώνδράμει τον υποβολή προσφορών υπεύθυν υποβολή προσφορώνο επεξεργασίας 6, στη Σερβίας 6, διασφάλιση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συμμόρφωση Σερβίας 6,ς 6,
        32  36 , προς 6, τις 6, υποχρεώσεις 6, που απορρέουν υποβολή προσφορών από τα άρθρα έως 6, ΓΚΠΔ λαμβάν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώντας 6,

            υπόψη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6, φύση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, επεξεργασίας 6, και τις 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, που διαθέτει ο εκτελών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
, επεξεργασία

)  ’      (  ),   ζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά κατ επιλογή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του υπευθύν υποβολή προσφορώνου επεξεργασίας 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών διαγράφει ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
       επιστρέφει όλα τα δεδομέν υποβολή προσφορώνα προσωπικού χαρακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρα στον υποβολή προσφορών υπεύθυν υποβολή προσφορώνο

         επεξεργασίας 6, μετά το πέρας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παροχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, υπη Σερβίας 6,ρεσιών υποβολή προσφορών επεξεργασίας 6, και διαγράφει
  ,          τα υφιστάμεν υποβολή προσφορώνα αν υποβολή προσφορώντίγραφα εκτός 6, εάν υποβολή προσφορών το δίκαιο τη Σερβίας 6,ς 6, Έν υποβολή προσφορώνωση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών του κράτους 6, μέλους 6,

      , απαιτεί τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αποθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνκευση Σερβίας 6, των υποβολή προσφορών δεδομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών προσωπικού χαρακτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρα

)         η Σερβίας 6, θέτει στη Σερβίας 6, διάθεση Σερβίας 6, του υπευθύν υποβολή προσφορώνου επεξεργασίας 6, κάθε απαραίτη Σερβίας 6,τη Σερβίας 6, πλη Σερβίας 6,ροφορία
         προς 6, απόδειξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, συμμόρφωση Σερβίας 6,ς 6, προς 6, τις 6, υποχρεώσεις 6, που θεσπίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται στο

       ,  παρόν υποβολή προσφορών άρθρο και επιτρέπει και διευκολύν υποβολή προσφορώνει τους 6, ελέγχους 6, περιλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών
 ,         των υποβολή προσφορών επιθεωρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεων υποβολή προσφορών που διεν υποβολή προσφορώνεργούν υποβολή προσφορώνται από τον υποβολή προσφορών υπεύθυν υποβολή προσφορώνο επεξεργασίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών από

      . άλλον υποβολή προσφορών ελεγκτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώντεταλμέν υποβολή προσφορώνο από τον υποβολή προσφορών υπεύθυν υποβολή προσφορώνο επεξεργασίας 6,

)          ι Ο εκτελών υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επεξεργασία δεν υποβολή προσφορών προσλαμβάν υποβολή προσφορώνει άλλον υποβολή προσφορών εκτελούν υποβολή προσφορώντα τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών
         επεξεργασία χωρίς 6, προη Σερβίας 6,γούμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, ειδική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γεν υποβολή προσφορώνική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών γραπτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άδεια του υπευθύν υποβολή προσφορώνου
.επεξεργασίας 6,

 17Άρθρο
 Λοιποί όροι

          Άπαν υποβολή προσφορώντες 6, οι όροι τη Σερβίας 6,ς 6, Διακή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρυξη Σερβίας 6,ς 6, και των υποβολή προσφορών Εγγράφων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, Σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, που
        σχετίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, αποτελούν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναπόσπαστο τμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνμα

.αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

       ,   Αφού συν υποβολή προσφορώντάχθη Σερβίας 6,κε η Σερβίας 6, παρούσα σύμβαση Σερβίας 6, σε δύο αν υποβολή προσφορώντίτυπα αν υποβολή προσφορώναγν υποβολή προσφορώνώσθη Σερβίας 6,κε και
      .υπογράφη Σερβίας 6,κε ως 6, ακολούθως 6, από τα συμβαλλόμεν υποβολή προσφορώνα μέρη Σερβίας 6,

 ΟΙ Σ ΑΤΤΙΚΗΣΥ,ΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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 ΡΗΤΡΑΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(    ….. )επισυν υποβολή προσφορώναπτόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών από σύμβαση Σερβίας 6,

/           Δη Σερβίας 6,λών υποβολή προσφορώνω ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προη Σερβίας 6,γή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνθη Σερβίας 6,καν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,
    /  ,   κατακύρωση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, δεν υποβολή προσφορών εν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνργη Σερβίας 6,σα εν υποβολή προσφορώνεργή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσαμε αθέμιτα παράν υποβολή προσφορώνομα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
    /   /  ’   καταχρη Σερβίας 6,στικά και ότι θα εξακολουθή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσω ουμε ν υποβολή προσφορώνα εν υποβολή προσφορώνεργώ ούμε κατ αυτόν υποβολή προσφορών τον υποβολή προσφορών

            . τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, αλλά και μετά τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

 :Ειδικότερα ότι

1)   /   ,     δεν υποβολή προσφορών διέθετα διαθέταμε εσωτερική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών πλη Σερβίας 6,ροφόρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, πέραν υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών στοιχείων υποβολή προσφορών που
      /     περιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλθαν υποβολή προσφορών στη Σερβίας 6, γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6, και στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντίλη Σερβίας 6,ψη Σερβίας 6, μου μας 6, μέσω των υποβολή προσφορών εγγράφων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6,

      /     σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και στο πλαίσιο τη Σερβίας 6,ς 6, συμμετοχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, μου μας 6, στη Σερβίας 6, διαδικασία σύν υποβολή προσφορώναψη Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6,
       /σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και των υποβολή προσφορών προκαταρκτικών υποβολή προσφορών διαβουλεύσεων υποβολή προσφορών στις 6, οποίες 6, συμμετείχα με

  .και έχουν υποβολή προσφορών δη Σερβίας 6,μοσιοποιη Σερβίας 6,θεί

2)   /      δεν υποβολή προσφορών πραγματοποίη Σερβίας 6,σα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσαμε εν υποβολή προσφορώνέργειες 6, ν υποβολή προσφορώνόθευση Σερβίας 6,ς 6, του αν υποβολή προσφορώνταγων υποβολή προσφορώνισμού μέσω
  ,        ,χειραγώγη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, των υποβολή προσφορών προσφορών υποβολή προσφορών είτε ατομικώς 6, είτε σε συν υποβολή προσφορώνεργασία με τρίτους 6,

      .κατά τα οριζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά όμεν υποβολή προσφορώνα στο δίκαιο του αν υποβολή προσφορώνταγων υποβολή προσφορώνισμού

3)   /    /  ,   δεν υποβολή προσφορών διεν υποβολή προσφορώνή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνργη Σερβίας 6,σα διεν υποβολή προσφορώνεργή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσαμε ούτε θα διεν υποβολή προσφορώνεργή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσω ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσουμε πριν υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6,
          διάρκεια ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και μετά τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, παράν υποβολή προσφορώνομες 6, πλη Σερβίας 6,ρωμές 6, για
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,          διευκολύν υποβολή προσφορώνσεις 6, εξυπη Σερβίας 6,ρετή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσεις 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών υπη Σερβίας 6,ρεσίες 6, που αφορούν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6, σύμβαση Σερβίας 6, και τη Σερβίας 6,
 .διαδικασία αν υποβολή προσφορώνάθεση Σερβίας 6,ς 6,

4)  /    /  ,     δεν υποβολή προσφορών πρόσφερα προσφέραμε ούτε θα προσφέρω ουμε πριν υποβολή προσφορών κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
     ,   ,   , και μετά τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, άμεσα ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έμμεσα οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε υλική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εύν υποβολή προσφορώνοια δώρο

         ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώντάλλαγμα σε υπαλλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλους 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών μέλη Σερβίας 6, συλλογικών υποβολή προσφορών οργάν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6,
,          , ’ αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, καθώς 6, και συζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ύγους 6, και συγγεν υποβολή προσφορώνείς 6, εξ αίματος 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εξ αγχιστείας 6, κατ ευθεία

  ,         μεν υποβολή προσφορών γραμμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απεριορίστως 6, εκ πλαγίου δε έως 6, και τέταρτου βαθμού ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνεργάτες 6,
  /   αυτών υποβολή προσφορών ούτε χρη Σερβίας 6,σιμοποίη Σερβίας 6,σα χρη Σερβίας 6,σιμοποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσαμε ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών θα

/   ,    χρη Σερβίας 6,σιμοποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσω χρη Σερβίας 6,σιμοποιή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσουμε τρίτα πρόσωπα για ν υποβολή προσφορώνα διοχετεύσουν υποβολή προσφορών
    .χρη Σερβίας 6,ματικά ποσά στα προαν υποβολή προσφορώναφερόμεν υποβολή προσφορώνα πρόσωπα

5)   /    /      δεν υποβολή προσφορών θα επιχειρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνσω ουμε ν υποβολή προσφορώνα επη Σερβίας 6,ρεάσω ουμε με αθέμιτο τρόπο τη Σερβίας 6, διαδικασία
    ,    -λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνψη Σερβίας 6,ς 6, αποφάσεων υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ούτε θα παράσχω ουμε

        παραπλαν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,τικές 6, πλη Σερβίας 6,ροφορίες 6, οι οποίες 6, εν υποβολή προσφορώνδέχεται ν υποβολή προσφορώνα επη Σερβίας 6,ρεάσουν υποβολή προσφορών ουσιωδώς 6, τις 6,
    ’       αποφάσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, καθ όλη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6, διάρκεια τη Σερβίας 6,ς 6, εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

      ,σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, αλλά και μετά τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

6)   /     / ,   (  )    (δεν υποβολή προσφορών έχω ουμε προβεί ούτε θα προβώ ούμε άμεσα ο ίδιος 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών έμμεσα μέσω
 ),       [ :   τρίτων υποβολή προσφορών προσώπων υποβολή προσφορών σε οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε πράξη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παράλειψη Σερβίας 6, εν υποβολή προσφορώναλλακτικά ότι δεν υποβολή προσφορών

-      -    , έχω ουμε εμπλακεί και δεν υποβολή προσφορών θα εμπλακώ ουμε σε οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε παράτυπη Σερβίας 6, αν υποβολή προσφορώνέν υποβολή προσφορώντιμη Σερβίας 6,
   (   )]      ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απατη Σερβίας 6,λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συμπεριφορά πράξη Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παράλειψη Σερβίας 6, που έχει ως 6, στόχο τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

 [/ ]      παραπλάν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, εξαπάτη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, οποιουδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε προσώπου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών οργάν υποβολή προσφορώνου τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6,
         αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, εμπλεκομέν υποβολή προσφορώνου σε οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε διαδικασία σχετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

 (       ),σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, όπως 6, εν υποβολή προσφορώνδεικτικά στις 6, διαδικασίες 6, παρακολούθη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, και παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,
    ,      /  τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών απόκρυψη Σερβίας 6, πλη Σερβίας 6,ροφοριών υποβολή προσφορών από αυτό τον υποβολή προσφορών εξαν υποβολή προσφορώναγκασμό αυτού σε ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

          αθέμιτη Σερβίας 6, απόσπαση Σερβίας 6, από αυτό ρη Σερβίας 6,τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σιωπη Σερβίας 6,ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, συγκατάθεση Σερβίας 6,ς 6, στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών παραβίαση Σερβίας 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
        παράκαμψη Σερβίας 6, ν υποβολή προσφορώνομίμων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συμβατικών υποβολή προσφορών υποχρεώσεων υποβολή προσφορών που σχετίζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ον υποβολή προσφορώνται με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

  ,    ,     εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τυχόν υποβολή προσφορών έγκριση Σερβίας 6,ς 6, θετική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, γν υποβολή προσφορώνώμη Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απόφαση Σερβίας 6,ς 6,
 (   )     /  παραλαβή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, μέρους 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών όλου του συμβατικού αν υποβολή προσφορώντικείμεν υποβολή προσφορώνου ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και καταβολή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6,

(   )   ,μέρους 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών όλου του συμβατικού τιμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνματος 6,

7)   /         ότι θα απέχω ουμε από οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε εν υποβολή προσφορών γέν υποβολή προσφορώνει συμπεριφορά που συν υποβολή προσφορώνιστά σοβαρό
         επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε ν υποβολή προσφορώνα θέσει εν υποβολή προσφορών αμφιβόλω τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

 - , ακεραιότη Σερβίας 6,τά μου μας 6,

8)   /    ,      ότι θα δη Σερβίας 6,λώσω ουμε στη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών αν υποβολή προσφορώναθέτουσα αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αμελλη Σερβίας 6,τί με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών περιέλευση Σερβίας 6, σε
 / ,    (   )  γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6, μου μας 6, οποιαδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε κατάσταση Σερβίας 6, ακόμη Σερβίας 6, και εν υποβολή προσφορώνδεχόμεν υποβολή προσφορώνη Σερβίας 6, σύγκρουση Σερβίας 6,ς 6,

 ( ,  ,  ,    συμφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών προσωπικών υποβολή προσφορών οικογεν υποβολή προσφορώνειακών υποβολή προσφορών οικον υποβολή προσφορώνομικών υποβολή προσφορών πολιτικών υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών άλλων υποβολή προσφορών
 ,    κοιν υποβολή προσφορώνών υποβολή προσφορών συμφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών και αν υποβολή προσφορώντικρουόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών

 )      επαγγελματικών υποβολή προσφορών συμφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών μεταξύ των υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνομίμων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εξουσιοδοτη Σερβίας 6,μέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών
 - ,    -   εκπροσώπων υποβολή προσφορών μου μας 6, υπαλλή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνλων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών συν υποβολή προσφορώνεργατών υποβολή προσφορών μου μας 6, που χρη Σερβίας 6,σιμοποιούν υποβολή προσφορώνται

     (    για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών εκτέλεση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών και των υποβολή προσφορών υπεργολάβων υποβολή προσφορών
)           ’μου με μέλη Σερβίας 6, του προσωπικού τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, που εμπλέκον υποβολή προσφορώνται καθ

       /   οιον υποβολή προσφορώνδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε τρόπο στη Σερβίας 6, διαδικασία εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και μπορούν υποβολή προσφορών ν υποβολή προσφορώνα
          επη Σερβίας 6,ρεάσουν υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών έκβαση Σερβίας 6, και τις 6, αποφάσεις 6, τη Σερβίας 6,ς 6, αν υποβολή προσφορώναθέτουσας 6, αρχή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, περί τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών

 ,       /εκτέλεσή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών τη Σερβίας 6,ς 6, συμπεριλαμβαν υποβολή προσφορώνομέν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών μελών υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών αποφαιν υποβολή προσφορώνόμεν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και
  ,  /       γν υποβολή προσφορώνωμοδοτικών υποβολή προσφορών οργάν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και των υποβολή προσφορών μελών υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών οργάν υποβολή προσφορώνων υποβολή προσφορών διοίκη Σερβίας 6,σή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

/          ,  ’   ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και των υποβολή προσφορών συζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά ύγων υποβολή προσφορών και συγγεν υποβολή προσφορώνών υποβολή προσφορών εξ αίματος 6, ή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών εξ αγχιστείας 6, κατ ευθεία μεν υποβολή προσφορών
 ,          γραμμή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών απεριορίστως 6, εκ πλαγίου δε έως 6, και τετάρτου βαθμού των υποβολή προσφορών παραπάν υποβολή προσφορώνω
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,         προσώπων υποβολή προσφορών οποτεδή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνποτε και εάν υποβολή προσφορών η Σερβίας 6, κατάσταση Σερβίας 6, αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σύγκρουση Σερβίας 6,ς 6, συμφερόν υποβολή προσφορώντων υποβολή προσφορών
           . προκύψει κατά τη Σερβίας 6, διάρκεια εκτέλεση Σερβίας 6,ς 6, τη Σερβίας 6,ς 6, σύμβαση Σερβίας 6,ς 6, και μέχρι τη Σερβίας 6, λή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνξη Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6,

9) [    Σε περίπτωση Σερβίας 6, χρη Σερβίας 6,σιμοποίη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, υπεργολάβου] 

  ……………..       Ο υπεργολάβος 6, έλαβα γν υποβολή προσφορώνώση Σερβίας 6, τη Σερβίας 6,ς 6, παρούσας 6, ρή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώντρας 6, ακεραιότη Σερβίας 6,τας 6, και
/          ευθύν υποβολή προσφορώνομαι ευθυν υποβολή προσφορώνόμαστε για τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών τή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6, και από αυτόν υποβολή προσφορών απασών υποβολή προσφορών των υποβολή προσφορών

     . υποχρεώσεων υποβολή προσφορών που περιλαμβάν υποβολή προσφορώνον υποβολή προσφορώνται σε αυτή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

/Υπογραφή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Σφραγίδα

/  ……. (    /   )  Ο η Σερβίας 6, σε περίπτωση Σερβίας 6, φυσικού προσώπου ατομική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορώνς 6, επιχείρη Σερβίας 6,ση Σερβίας 6,ς 6, ή  το ν υποβολή προσφορώνομικό
...........    ………….      «..........................», πρόσωπο με τη Σερβίας 6,ν υποβολή προσφορών επων υποβολή προσφορώνυμία και με το διακριτικό τίτλο που

 ......................................  (.  :.....................,  :  .................,  . .  ....................,  εδρεύει ΑΦΜ ΔΟΥ Τ.Κ. 185 33 Κ ν υποβολή προσφορώνομίμως 6,
 (    )   ......................................... εκπροσωπούμεν υποβολή προσφορώνο μόν υποβολή προσφορώνο για ν υποβολή προσφορώνομικά πρόσωπα από τον υποβολή προσφορών
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