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ΘΕΜΑ

ΑΙΣΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
Ζχοντασ υπόψθ
1. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν
1.1. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
1.2. του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ»
1.3. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ»
1.4. του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ»
1.5. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007).
1.6. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ".
1.7. Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ Νομικϊν προςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα".
1.8. Τισ διατάξεισ του Ν.4782/9-3-2021(Φ.Ε.Κ.36/Α/9-3-2021),’’Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ
διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία’’
2.
3.
4.
5.

Τθν με αρ. 37/20-05-2021 (κζμα 9ο), απόφαςθ ΔΣ ζγκριςθσ του πίνακα προγραμματιςμοφ διαχειριςτικοφ ζτουσ 2021 και πιςτϊςεισ 2022
ο
τθν με αρ. 60/31-12-2021 κζμα 1 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ: 6Θ3Ρ4690ΒΟ-ΘΔ) του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί ζγκριςθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ
για τθν προμικεια Υγρϊν Καυςίμων ςτο Γ. Ν. Άμφιςςασ
τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ, καταχωρικθκε με α/α 2282/31-12-2021 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν
Ρλθρωμισ ΑΔΑ: Ω8Ο94690ΒΟ-ΘΨ7.
Τισ άμεςεσ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ

Προςκαλοφμε
Πλουσ, όςουσ ενδιαφζρονται να κατακζςουν προςφορά για τθν Ρρομικεια Υγρϊν καυςίμων, και πιο ςυγκεκριμζνα:
 Ρετρζλαιο κίνθςθσ CPV 09134100-8,
 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ CPV 09135100-5
 Αμόλυβδθ βενηίνθ CPV 09132100-4
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 36.668,48 € ςυμπ. ΦΠΑ 24%, για τισ ανάγκεσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ και του ΚΕΦΙΑΡ, πιςτϊςεισ Ρ.Ρ.Υ.Υ. 20212022 και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, για κάκε
α/α είδοσ και ποςότθτασ του πίνακα ξεχωριςτά θ οποία κα προκφψει από το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%), επί τθσ
νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα παράδοςισ του, κεωρθμζνθσ από το Τμιμα
Εμπορίου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Φωκίδασ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ποςότθτεσ του παραρτιματοσ Ι:
Οι απαιτιςεισ και οι ανάγκεσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περιγράφονται ςτθν παροφςα (ΡΑΑΤΘΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ)
Θ Ρρόςκλθςθ κα λάβει δθμοςιότθτα ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, site 5θσ ΥΡΕ και site Γ. Ν. Άμφιςςασ.
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ ςτισ 07/01/2022 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10.00 από τθν αρμόδια
επιτροπι.
Η τελευταία μζρα υποβολισ προςφορϊν είναι θ προθγοφμενθ τθσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, θ 05/01/2022 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα
14.00
Θ προςφορζσ κα αποςτζλλονται με email ςτο log1@gnamfissas.gr, όπου κα πρωτοκολλθκεί το κυρίωσ ςϊμα του email με ευκφνθ του
αρμοδίου υπαλλιλου, και κα περιλαμβάνει:
1.

Θλεκτρονικόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει:
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1.1. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ
1.2. Να δθλϊνεται ότι, ο προςφζρων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ
1.3. Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το
(Ραράρτθμα II)
Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ:
Θ θμερομθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν (δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ).
Για τισ περιπτϊςεισ (γ) και (δ), τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν :






οι διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
ο Ρρόεδροσ ι ο Διευκφνοντασ Σφμβουλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.)
ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τουσ Συνεταιριςμοφσ.
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.
Κάκε μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου
Αντίγραφο φορολογικισ ενθμερότθτασ
Αντίγραφο αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ:

α) Για τα φυςικά πρόςωπα να προςκομιςτεί Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και οι μεταβολζσ
του.
β) Κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, όπωσ το ιςχφον καταςτατικό, κατά περίπτωςθ, Φ.Ε.Κ., ι
επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ. Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν, ο Ρρόεδροσ και ο
διευκφνων Σφμβουλοσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν µε
τθν υπογραφι τουσ, το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό
αναλόγωσ µε τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου, πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ από το ΓΕΜΘ, το
οποίο να ζχει εκδοκεί τισ τελευταίεσ 30 θμζρεσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι να προςκομιςτεί ςτα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του
διαγωνιςμοφ.
2.
3.

Θλεκτρονικόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», με ςαφι τεχνικι περιγραφι
Θλεκτρονικόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά.
Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει:

τθν προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΡΑ

το ποςοςτό του ΦΡΑ
Για αποςτολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δθμιουργείτε αρχείο ςε μορφι pdf. Ρροχπόκεςθ είναι να ζχετε τθν εφαρμογι 7-Zip ι παρόμοια.
Με δεξί κλικ ςτο φάκελο επιλζγεται 7-Zip -> Ρροςκικθ ςε αρχείο ςυμπίεςθσ… Στο παράκυρο που κα εμφανιςτεί, υπάρχει ζνα πλαίςιο ςτθ
μζςθ και δεξιά με το όνομα Κρυπτογράφθςθ. Εκεί κα ειςάγεται 2 φορζσ τον κωδικό πρόςβαςθσ (πρζπει να είναι διαφορετικόσ για κάκε ςασ
προςφορά) του ςυμπιεςμζνου αρχείου και ςτθ ςυνζχεια, πατϊντασ ΟΚ, κα δθμιουργθκεί ζνα ςυμπιεςμζνο και κρυπτογραφθμζνο αρχείο.
(ΡΟΣΟΧΘ!!! Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΗΘΤΘΘΕΙ με νζο email, ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΘΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ)

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΥΙΑ

_____________
κ.α.α.
ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I (ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στθ διαδικαςία μποροφν να λάβουν μζροσ όςοι δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ
ποςότθτασ (δθλ. για το ςφνολο του πίνακα) .
Οι προδιαγραφζσ των καυςίμων (φυςικά και χθμικά χαρακτθριςτικά) κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και από τισ αποφάςεισ
του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ και κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με αυτζσ των Κρατικϊν Διυλιςτθρίων. Τα καφςιμα προορίηονται για τθν
κίνθςθ οχθμάτων μθχανθμάτων και κζρμανςθ των εγκαταςτάςεων. Τονίηετε ότι διατθροφμε το δικαίωμα να αποςτζλλουμε δείγματα από τα
καφςιμα ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ για να ελζγχεται τόςο θ ποιότθτά του όςο και αν πλθροφνται οι απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ.
Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά είδοσ καυςίμου
1. Αμόλυβδθ βενηίνθ 95RΟΝ
Αμόλυβδθ βενηίνθ 95RON, θ οποία προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςτουσ διάφορουσ τφπουσ βενηινοκινθτιρων ςχεδιαςμζνουσ να
λειτουργιςουν με αμόλυβδθ βενηίνθ 95RON. Συγκεκριμζνα οι ιδιότθτεσ τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ 95RON πρζπει να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ
που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία ςφμφωνα με τισ παρακάτω διατάξεισ: Α) Τθσ απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ 1149Β/17-82005), Β) Τθσ απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 510/2004 (ΦΕΚ 872Β/4-6-2006), Γ) Τθσ απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30-8-2007), Δ) Τθσ
απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ 67Β/28-1-2010) και Ε) Τθσ απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-2-2012), όπωσ αυτζσ
τροποποιικθκαν και ιςχφουν μζχρι ςιμερα.
2. Πετρζλαιο κίνθςθσ (Diesel)
Ρετρζλαιο κίνθςθσ (Diesel), το οποίο προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςτουσ διάφορουσ τφπουσ κινθτιρων Diesel Συγκεκριμζνα οι ιδιότθτεσ
του Ρετρελαίου κίνθςθσ (Diesel), πρζπει να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία ςφμφωνα με τισ
παρακάτω διατάξεισ: Α) Τθσ απόφαςθσ του Α.Χ.Σ.513/2004 (ΦΕΚ 1149Β/17-8-2005), Β) Τθσ απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 510/2004 (ΦΕΚ 872Β/4-62006), Γ) Τθσ απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30-8-2007), Δ) Τθσ απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ 67Β/28-1-2010) και Ε) Τθσ
απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-2-2012), όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν μζχρι ςιμερα.
3. Πετρζλαιο Θζρμανςθσ
Ρετρζλαιο κζρμανςθσ, το οποίο προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςε καυςτιρεσ εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ ςχεδιαςμζνουσ να λειτουργοφν με
πετρζλαιο. Συγκεκριμζνα οι ιδιότθτεσ του Ρετρελαίου κζρμανςθσ, πρζπει να
καλφπτουν τισ απαιτιςεισ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία ςφμφωνα με τισ παρακάτω διατάξεισ:
Α) Τθσ απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 468/2002 (ΦΕΚ 1273Β/5-9-2003), Β) Τθσ απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531Β/16-10-2003), Γ) Τθσ
απόφαςθσ του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30-8-2007), όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν μζχρι ςιμερα.
4. Σε καμιά περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ φπαρξθ ακακαρςιϊν, χρϊματοσ ι άλλων ξζνων ςτοιχείων. Θ ποιότθτα των καυςίμων πρζπει να
είναι όμοια με εκείνθ που παράγουν τα κρατικά διυλιςτιρια (ΕΛ.Δ.Α.). Το Νοςοκομείο, διατθρεί το δικαίωμα να αποςτζλλει δείγματα από τα
καφςιμα ϊςτε να ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ.
Υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία ο ςυμμετζχων κα εγγυάται ότι τα προςφερόμενα καφςιμα, είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ ςχετικζσ
προδιαγραφζσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι
απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα, προςμίξεισ κ.λ.π. και ότι είναι κατάλλθλα από κάκε πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο
φορζασ .
Υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία κα δθλϊνουν τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν, τθ διεφκυνςθ του πρατθρίου υγρϊν
καυςίμων κακϊσ και ότι αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ, ςωςτι και χωρίσ οποιοδιποτε πρακτικό πρόβλθμα για τθν ανακζτουςα
αρχι, παράδοςθ των καυςίμων.
ΕΙΔΘ – ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ
ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

Μ.Μ

ΣΙΜΗ ΛΙΣΡΟΤ πλέον ΦΠΑ 24%

Πεηρέλαιο κίνηζης

22.500

lit.

1,2395 €

27.888,75€

34.582,05€

Πεηρέλαιο θέρμανζης

1.000

lit.

0,9572 €

957,20 €

1.186,93€

500

lit.

1,4508 €

725,40 €

899,50€

29.571,35€

36.668,48€

Αμόλσβδη βενζίνη

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΜΕΡΙΚΌ ΤΝΟΛΟ πλέον ΦΠΑ 24%

ΜΕΡΙΚΌ ΤΝΟΛΟ ζσμπ. ΦΠΑ 24%

Θ ενδεικτικι δαπάνθ προκφπτει από το παρατθρθτιριο τιμϊν υγρϊν καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων τθν 28/12/2021
(http://www.fuelprices.gr/)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II (ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ)

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρκρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΡΟΣ(1):

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ

Ο – Θ Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
Θμερομθνία γζννθςθσ(2):

Τόποσ Γζννθςθσ:

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:

Τθλ:

Θμερ/νια ζκδοςθσ Ταυτότθτασ :

Τόποσ Κατοικίασ:

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):

Οδόσ:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ
Θλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι
μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου:
α) ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθσ διακιρυξθσ ………………………….
β) Ζχω εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ μου όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) προσ ςτουσ φορείσ
που είμαι υπόχρεοσ και ςτθν πλθρωμι φόρων και τελϊν όςον αφορά τισ φορολογικζσ μου υποχρεϊςεισ.
γ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ.1 του άρκρου 73 του Ν.
4412/2016,δθλαδι για:i) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου
τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (EE L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), ii) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται, ςτο
άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ
Ζνωςθσ (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (EE L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο
εκνικό δίκαιο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου, iii) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.2803/2000 (Αϋ 48), iv) τρομοκρατικά εγκλιματα ι
εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 22.6.2002, ς.3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, v) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005,
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), vi)
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και
για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
δ) δεν ζχω καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ μου δραςτθριότθτασ και διαγωγισ, ι
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ
χρεωκοπίασ.
ε) δεν τελϊ ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ
ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ, διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου ι ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου.
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η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι

……………………………….. με πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα.

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν και τθν παροχι των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ
και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν.
κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεση αντικατάςταςι του με νζο, που να πλθροί τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ
που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ.
ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ που ιςχφουν ςτον τόπο όπου
πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ.
ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και
δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου .
ιβ)το ΦΕΚ ι καταςτατικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ είναι …………………………………………………………………………………………………………

ιγ) το ΦΕΚ ι καταςτατικό νόμιμισ εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ είναι

(4) …………………………………………………………………………..

Ημερομθνία:
/
/
Ο – Η Δθλ.
(Τπογραφι)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.
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