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ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘ. 2: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

Μείωση του διοικητικού φόρτου
Οι προσφέροντες μπορούν να αποδεικνύουν την καταλληλότητά τους, την οικονομική τους
κατάσταση και τις ικανότητές τους με μια απλή υπεύθυνη δήλωση, αντί να προσκομίζουν πλήρη
δικαιολογητικά όπως απαιτείτο προηγουμένως. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, ένα
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, θα απλουστεύσει σημαντικά αυτή τη διαδικασία.
Μόνον ο προσφέρων στον οποίο έχει αποφασιστεί να ανατεθεί η σύμβαση υποχρεούται να
προσκομίσει πλήρη δικαιολογητικά. Η αναθέτουσα αρχή θα μπορεί, ωστόσο, να λαμβάνει τις
σχετικές πληροφορίες απευθείας από τις εθνικές βάσεις δεδομένων, αν ο επιτυχών προσφέρων
τις έχει δηλώσει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας που υπέβαλε.

Μέτρα μείωσης του διοικητικού φόρτου:
Παλαιοί κανόνες
Στην αρχή
μιας διαδικασίας
δημόσιων συμβάσεων

Όλοι οι προσφέροντες: πλήρη
δικαιολογητικά
Συνολική επιβάρυνση: υψηλή

Νέοι κανόνες
Όλοι οι προσφέροντες: Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας
(τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης)
Συνολική επιβάρυνση: χαμηλή

Στο τέλος

---

μιας διαδικασίας
δημόσιων συμβάσεων

Επιτυχών προσφέρων: πλήρη
δικαιολογητικά ή σύνδεσμος προς
εθνικές βάσεις δεδομένων
Συνολική επιβάρυνση: χαμηλή

Ενίσχυση της πρόσβασης των μικρών και μεαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις


Οικονομική κατάσταση των προσφερόντων
Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να κάνουν δεκτούς όλους τους προσφέροντες που διαθέτουν τα
αναγκαία οικονομικά μέσα για την εκτέλεση της σύμβασης. Στο παρελθόν, προσφέροντες
μικρότερης εμβέλειας συχνά απορρίπτονταν επειδή οι αναθέτουσες αρχές απαιτούσαν υψηλό
ετήσιο κύκλο εργασιών, ακόμη και για συμβάσεις μικρής χρηματικής αξίας. Στο μέλλον, ο
απαιτούμενος ετήσιος κύκλος εργασιώνδεν θα πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνει το
διπλάσιο της αξίας της σύμβασης.



Ανάθεση συμβάσεων που έχουν υποδιαιρεθεί σε μικρά τμήματα (παρτίδες)
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Οι μεγάλες συμβάσεις μπορούν συχνά να υποδιαιρεθούν σε μικρότερα τμήματα, επιτρέποντας
με τον τρόπο αυτό τη συμμετοχή μικρότερων επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές θα
ήταν σκόπιμο να υποδιαιρούν τις συμβάσεις σε παρτίδες. Μπορούν όμως να μην το κάνουν,
αλλά θα πρέπει να εξηγούν τους λόγους γι΄αυτό.
Μέτρα για την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ:
Παλαιοί κανόνες
Οικονομική
κατάσταση των
προσφερόντων

Νέοι κανόνες

Δεν υπάρχουν αυστηρά όρια όσον
αφορά τις απαιτήσεις για τον
κύκλο εργασιών

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών των
προσφερόντων δεν πρέπει να
υπερβαίνει το διπλάσιο της αξίας
της σύμβασης.
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Ανάθεση συμβάσεων
που έχουν
υποδιαιρεθεί σε
μικρά τμήματα
(παρτίδες)

Οι αναθέτουσες αρχές έχουν το
δικαίωμα να επιλέξουν αν θα
υποδιαιρέσουν τις συμβάσεις σε
παρτίδες ή όχι
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Αξία της
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Η παρέκκλιση από αυτόν τον
κανόνα πρέπει να τεκμηριωθεί
Η υποδιαίρεση σε παρτίδες γίνεται
ο κανόνας
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Η παρέκκλιση από αυτόν τον
κανόνα πρέπει να τεκμηριωθεί
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