ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : Κατάλογος παρόμοιας φύσης μελετών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι:
Κατάλογος Κυριότερων Συμβάσεων Παρόμοιας Φύσης
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

(Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου
που αφορά ο κατάλογος. Σε περίπτωση σύμπραξης
υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος για κάθε μέλος αυτής.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

(Τίθεται η κατηγορία μελέτης που αφορά ο κατάλογος)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

(Τίθεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης/υπηρεσίας όπως
αναγράφεται στην σύμβαση)

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

(Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου,
Προϊστάμενη Αρχή, Δ/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε.
/ Δ/νση Δ6 Τμ. Α)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

(Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της μελέτης που
εκπονήθηκαν ή πρόκειται να εκπονηθούν. Προκαταρκτική,
Προμελέτη, Οριστική, Μελέτη Εφαρμογής κ.λ.π.).

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

(Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήματος. Σε
περίπτωση Σύμπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής.
Σε περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Τίθεται η ημερομηνία έγκρισης της Σύμβασης μαζί με τον
αριθμό της εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόμα η
έγκριση αναφέρονται οι λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάμεσο
στάδιο αναγράφεται η ημερομηνία και η εγκριτική απόφαση.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών
του έργου και του μεγέθους του με χαρακτηριστικά ποσοτικά
στοιχεία και την δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιμη), κατά τρόπο που ναπροκύπτει σαφώς το αντικείμενο και
να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το αξιολογήσει εάν ανήκει η
όχι σε παρόμοιας φύσης με την υπό ανάθεση σύμβαση.
Μπορεί να γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου, δυσκολιών κ.λπ. κατά την κρίση του υποψηφίου.)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:

(Αναγράφεται ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου της
κατηγορίας στην οποία συμμετέχει ο υποψήφιος:)

ΑΜΟΙΒΗ:

(Αναγράφεται η τελική αμοιβή σύμβασης της κατηγορίας
στην οποία συμμετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό
συμμετοχής του στην κατηγορία και η τελική προκύπτουσα
αμοιβή του.)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ/
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

(Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρμογή ή όχι της
μελέτης/υπηρεσίας. Στην περίπτωση που το έργο
κατασκευάζεται δίνονται πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή
υλοποίηση. Στην περίπτωση που διατίθενται πιστοποιητικά
του Κυρίου του έργου για την εφαρμογή της μελέτης
συνυποβάλλονται.)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Αναγράφεται το επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό/
βεβαίωση των Φορέων Ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ.
22.2.3 (ii) του άρθρου 22 της παρούσας Διακήρυξης)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

(Τίθεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης/υπηρεσίας όπως
αναγράφεται στην σύμβαση)

Ο κατάλογος συμπληρώνεται με όσες μελέτες/υπηρεσίες παρόμοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωμένα στάδια εκπονουμένων συμβάσεων. )
(Τόπος - Ημερομηνία)
Σφραγίδα - Υπογραφή
Νομίμου Εκπροσώπου
Σημείωση: Το υπόψη προσάρτημα μπορεί να υποβληθεί και ως πίνακας με μορφή στηλών, των
οποίων τα περιεχόμενα θα είναι ακριβώς τα ίδια και χωρίς καμιά αλλοίωση από τα
ζητούμενα στο παρόν υπόδειγμα
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FOTEINI
TASIOPOULOU
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