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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
τθν με αρ. 54/12-11-2021 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ: ΨΘΥΑ4690ΒΟ-4ΞΗ) του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί ζγκριςθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ για τθν
καταςκευι και επιςκευι τεντϊν (CPV: 45421143-8) για ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου ςτο Γ. Ν. Άμφιςςασ
τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ, καταχωρικθκε με α/α 1937/15-11-2021 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν
Ρλθρωμισ ΑΔΑ: ΩΙΦΘ4690ΒΟ-2ΜΝ.
Τισ άμεςεσ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ

Προςκαλοφμε
Τθν «ΡΑΡΟΥΤΣΟΡΟΥΛΟΥ Ε. ΑΝΝΙΤΑ» να κατακζςει προςφορά, για τθν καταςκευι και επιςκευι τεντϊν (CPV: 45421143-8) για
ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 3.765,88€ ςυμπ. ΦΡΑ 24%, και ςφμφωνα με τον πίνακα του
παραρτιματοσ Ι.
Οι απαιτιςεισ και οι ανάγκεσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περιγράφονται ςτθν παροφςα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ)
θσ
Η Πρόςκλθςθ κα λάβει δθμοςιότθτα ςτο ΚΗΜΔΗ, ΔΙΑΤΓΕΙΑ, site 5 ΤΠΕ και site Γ. Ν. Άμφιςςασ.
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ ςτισ 26-11-2021 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10.00 από τθν αρμόδια
επιτροπι.
Η τελευταία μζρα υποβολισ προςφορϊν είναι θ προθγοφμενθ τθσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, θ 25-11-2021 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα
14.00
Θ προςφορά 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.

Ηλεκτρονικό αρχείο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει:
1.1. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον ο ανάδοχοσ επικυμεί να ςυμμετζχει με φυςικι παρουςία ςτο Διαγωνιςμό
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)
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2.
3.

Ηλεκτρονικό αρχείο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», με ςαφι τεχνικι περιγραφι
Ηλεκτρονικό αρχείο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά.
Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει:

τθν προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΡΑ

το ποςοςτό του ΦΡΑ
–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΥΙΑ

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

Περιγραφι Είδουσ

Ποςότθτα

Σιμι Μονάδοσ

1

ΚΑΙΝΟΥΙΑ ΤΕΝΤΑ 3m ΜΕ ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟ

1

290,00 €

2

ΚΑΙΝΟΥΙΑ ΤΕΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2,8m ΜΕ ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟ

1

280,00 €

3

ΑΛΛΑΓΘ ΡΑΝΙΟΥ 4m

1

100,00 €

4

ΚΑΙΝΟΥΙΑ ΤΕΝΤΑ 6m ΜΕ ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟ

1

435,00 €

5

ΚΑΙΝΟΥΙΑ ΤΕΝΤΑ2,8m ΜΕ ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟ

1

295,00 €

6

ΑΛΛΑΓΘ ΡΑΝΙΟΥ 5,5m

1

187,00 €

7

ΑΛΛΑΓΘ ΡΑΝΙΟΥ 3,34m

1

115,00 €

8

ΑΛΛΑΓΘ ΡΑΝΙΟΥ 3,26m

1

110,00 €

9

ΑΛΛΑΓΘ ΡΑΝΙΟΥ 1,95m

1

70,00 €

10

ΑΛΛΑΓΘ ΡΑΝΙΟΥ 1,90m

1

65,00 €

11

ΚΑΙΝΟΥΙΑ ΤΕΝΤΑ 2,5m ΜΕ ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟ

1

285,00 €

12

ΚΑΙΝΟΥΙΑ ΤΕΝΤΑ 4,5m ΜΕ ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟ

1

370,00 €

13

ΚΑΙΝΟΥΙΑ ΤΕΝΤΑ 6m ΜΕ ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟ

1

435,00 €
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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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