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Στοιχεία έργου/έργων ή τμημάτων αυτών που έχουν εκτελεσθεί μετά την 1-1-2006

Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο Προϋπολογισμός
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Τίτλος Τ.Π.

Αντικείμενο/ 
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(Τ.Π.)

Τομέας 

εμπειρίας

Τεύχος 
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Εφαρμογή/ 

τροποποίηση

Εφαρμογή η 
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i. O τίτλος με τα στοιχεία ταυτότητας (Α/Α) του έργου, ο εργοδότης (με στοιχεία επικοινωνίας) κατά τη σχετική σύμβαση του οικονομικού φορέα, η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης και η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

ii. Το αντικείμενο και σύντομη περιγραφή του άνω έργου, ο "Τομέας" του "Τμήματος των 314 ΕΤΕΠ που περιλαμβάνεται σ' αυτό το αντικείμενο. Ο εργοδότης στη σύμβαση της μελέτης και της κατασκευής του άνω έργου (αν έχει κατασκευασθεί) και η ημ/νία υπογραφής της εν λόγω σύμβασης

iii. O εγκεκριμένος προϋπολογισμός του άνω έργου κατά τη μελέτη του και ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός του στο χρόνο της παρούσας διακήρυξης

iv. O χρόνος τελικής έγκρισης ή παραλαβής της μελέτης  του άνω έργου, ο χρόνος της βεβαιωμένης από τον εργοδότη περαίωσης της κατασκευής του έργου και ο χρόνος της παραλαβής του (αν έχει κατασκευασθεί). Αν δε έχει γίνει η οριστική παραλαβή του περαιωθέντος έργου να αναφερθεί ο λόγος

κατά την άποψη του εργοδότη (εφ' όσον είναι διατυπωμένη εγγράφως) και η άποψη του αναδόχου, ώστε να εκτιμηθεί αν θα ληφθεί υπόψη το έργο

v. Το έιδος της επαγγελματικής εμπειρίας του οικονομικού φορέα επί του εκτελεσθέντος έργου (μελέτη, διοίκηση έργου, επίβλεψη, τεχνικός σύμβουλος, εργολήπτης)

vi. Το μέρος του έργου στο οποίο αποκτήθηκε η εμπειρία και η συνεισφορά του οικονομικού φορέα σ'αυτό (με συνοπτική περιγραφή), λαμβάνοντας ρητά υπόψη και τον τυχόν ποσοστιαίο ή/και καθ' ύλην επιμερισμό σε πλείονες οικονομικούς φορείς

vii. Οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε ή εφάρμοσε ο οικονομικός φορέας για το έργο που επικαλείται. Για κάθε τεχνική προδιαγραφή θα αναφέρονται :

vii(1). Ο τίτλος της

vii(2). Το αντικείμενό της (περιγραφή)

vii(3). Τομέας εμπειρείας

vii(6). Δήλωση αν ο οικονομικός φορέας συνέταξε την τεχνική προδιαγραφή ή/και ανέλαβε ευθύνη για την εφαρμογή της (π.χ. ως επιβλέπων, ως τεχνικός σύμβουλος, ως κατασκευαστής)

vii(5). Δήλωση αν η προδιαγραφή εφαρμόσθηκε ή τροποποιήθηκε στην κατασκευή

vii(4). Το τεύχος της εγκεκριμένης μελέτης του έργου στο οποίο διατυπώνεται η προδιαγραφή (αναφέρονται και το κεφάλαιο, παράγραφος, σελίδα κλπ.)
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