ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΔΑ:ΨΟΛΞΟΡΕΠ-ΖΞ7

Τμήμα Προμηθειών

Θεσσαλονίκη, 23/05/2019

Πληρ: Λιάππη Νικολέτα

Αρ. Πρωτ.: 23162

Τηλ.: 2313 320556
Fax: 2310252487

ΠΡΟΣ:

E mail: nliapi@3ype.gr

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η

Διοίκηση

της

3

ης

Υγειονομικής

Περιφέρειας

(Μακεδονίας)

σύμφωνα

με

την

υπ΄αρίθμ.

498/21.05.2019(ΑΔΑ:ΩΘΙΔΟΡΕΠ-Ζ7Α)Απόφαση του Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας προκειμένου να
προχωρήσει Α)στην εγκατάσταση δύο (2) αυτόματων πωλητών (ενός(1) ζεστών & κρύων ροφημάτων και ενός
ης

(1) snakς) στο Κέντρο Υγείας Σκύδρας αρμοδιότητας της 3 ΥΠΕ(Μακεδονίας) για 2 (δύο) χρόνια και
Β) στην εγκατάσταση δύο (2) αυτόματων πωλητών (ενός(1) ζεστών & κρύων ροφημάτων και ενός (1) snakς)
ης

στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας αρμοδιότητας της 3 ΥΠΕ(Μακεδονίας) για 2 (δύο) χρόνια
με κριτήριο κατακύρωσης α)το μέγιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα και β) το μέγιστο προσφερόμενο
ποσοστό του μηνιαίου τζίρου που θα εισπράττει η Υπηρεσία από τον Ανάδοχο ανά Κέντρο Υγείας και για το
σύνολο των μηχανημάτων αυτού προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να
ης

καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά στην Διοίκηση της 3 Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.
546 23, Θεσσαλονίκη
Η διαδικασία είναι πλειοδοτική με τιμές εκκίνησης #20,00# € μηνιαίως για κάθε ένα αυτόματο πωλητή που
θα εγκατασταθεί και επιπλέον 20% επί του συνολικού τζίρου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για το σύνολο των αυτόματων
πωλητών και για τα δύο Κέντρα Υγείας ή για το κάθε Κέντρο Υγείας χωριστά.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τους συνημμένους ειδικούς όρους της πρόσκλησης και θα
συνοδεύονται από την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) της παρ.4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017
«Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα….., νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».
Γλώσσα: Ελληνική
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Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών …Παρασκευή 07-06-2019…. και ώρα ……14:00μμ………………… στο
Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3

ης

Υγειονομικής Περιφέρειας

(Μακεδονίας). Οι αιτήσεις και τα
η

απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται προσωπικά στην 3 ΥΠΕ(Μακεδονίας)
Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη σε κλειστό φάκελο ο οποίος φέρει τα εξής στοιχεία παραλήπτη
η

3 Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
Αίτηση για σύναψη σύμβασης εγκατάστασης αυτόματων πωλητών για το Κέντρο Υγείας ………
Αριστοτέλους 16 Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη

(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα
επιστραφούν)

Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από 08:30 πμ. έως 14:00 μμ. από το Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της
ης

3 Υγειονομικής Περιφέρειας(Μακεδονίας) στο τηλέφωνο: 2313 320556.

ης

Ο Διοικητής της 3 Υ.ΠΕ.
(Μακεδονίας)

Γιώργιος Κ. Κίρκος
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η τοποθέτηση, λειτουργία και
οικονομική εκμετάλλευση :
Α) δύο (2) αυτόματων πωλητών ,αναλυτικά: ενός(1) ζεστών & κρύων
ροφημάτων και ενός (1) snakς) στο Κέντρο Υγείας Σκύδρας αρμοδιότητας
της 3ης ΥΠΕ(Μακεδονίας) και
Β)για την εγκατάσταση

δύο (2) αυτόματων πωλητών ενός(1) ζεστών &

κρύων ροφημάτων και ενός (1) snakς) στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας
αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ(Μακεδονίας)
με κριτήριο κατακύρωσης α)το μέγιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα και
β) το μέγιστο

προσφερόμενο ποσοστό του μηνιαίου τζίρου που θα

εισπράττει η Υπηρεσία από τον Ανάδοχο ανά Κέντρο Υγείας και για το
σύνολο των μηχανημάτων αυτού.
Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ως άνω αυτόματων πωλητών θα γίνει
με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου (δεύτερου των συμβαλλομένων)
2.Χρονική διάρκεια
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης. Είναι δυνατή η παράταση ισχύος της μίσθωσης
για άλλα δύο έτη με Απόφαση του Διοικητή της 3ης ΥΠΕ(Μακεδονίας),
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 38 του Π.Δ. 715/1979.
3.Παρακολούθηση-παραλαβή –παράδοση προμηθευόμενων ειδών
1. Η ποιότητα των πωλούμενων ειδών πρέπει να είναι άριστη. Η
παρακολούθηση, η παροχή των αναγκαίων διευκρινήσεων στον ανάδοχο,
ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης και λειτουργίας των αυτόματων
πωλητών,

θα

πραγματοποιείται

από

Τριμελή

Επιτροπή

που

θα

συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή της 3ης ΥΠΕ.
2. Σε περίπτωση που η ποιότητα των πωλούμενων ειδών δεν είναι άριστη,
κατά την ανέλεγκτη κρίση της ως άνω Επιτροπής, παύει η ισχύς της
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παρούσας σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εξ αυτού του
λόγου στον προμηθευτή ανάδοχο.
3. Ο προμηθευτής ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνά για
την ομαλή τροφοδοσία των απαιτούμενων υλικών –ειδών στα αυτόματα
μηχανήματα πώλησης, η δαπάνη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά
αυτόν.
4.Διοικητικές ευθύνες-κυρώσεις του αναδόχου
1. Ο προμηθευτής-ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά τη σύναψη της
σύμβασης, να εξασφαλίσει με δική του αποκλειστικά μέριμνα τις
απαιτούμενες

διοικητικές

άδειες

για

τη

νόμιμη

λειτουργία

των

αυτόματων πωλητών.
2. Ο

προμηθευτής-ανάδοχος

υποχρεούται

γενικά

να

συμμορφώνεται

επακριβώς, ως προς ό,τι αφορά τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον
καθαρισμό και τον ανεφοδιασμό των αυτόματων πωλητών προς τις
διατάξεις της υπ' αριθ. 487/21-9-2000 κοινής υπουργικής απόφασης
«Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του
Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1219/4-10-2000), όπως ισχύει, της υπ' αριθ.
Αιβ/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 526/24-9-1983), όπως
ισχύει, καθώς και προς κάθε άλλη συναφή υγειονομική, αστυνομική,
αγορανομική ή άλλη σχετική διάταξη, να τηρεί τις οδηγίες ή εντολές των
αρμοδίων οργάνων, είναι δε μόνος υπεύθυνος για την τήρηση αυτών
απέναντι σε κάθε δημόσια αρχή ή τους καταναλωτές. Οφείλει επίσης να
δέχεται απροφάσιστα και να διευκολύνει, σε οποιοδήποτε χρόνο, τους
διενεργούμενους υγειονομικούς ελέγχους.
3. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας των Κέντρων
Υγείας και ασφάλειας των χώρων και εγκαταστάσεων αυτού, με βάση
τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων. Οφείλει
ιδίως να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις ή εντολές των οργάνων
των Κέντρων Υγείας που είναι αρμόδια για την τήρηση των κανόνων
υγιεινής εντός των χώρων αυτού.
5. Διάθεση-τιμολόγιση πωλούμενων ειδών
1. Απαγορεύεται α) η διάθεση, μέσω των αυτόματων πωλητών, άλλων
ειδών εκτός από αυτά που επιτρέπεται να πωλούνται, όπως αυτά
προσδιορίζονται στην 232/22-03-2019…Απόφαση της Διοίκησης της 3ης
ΥΠΕ β) η διατήρηση άλλων αντικειμένων στους χώρους τοποθέτησης των
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μηχανημάτων (εκτός από τα κατάλληλα δοχεία για την απόρριψη
φιαλών, κυπέλλων μιας χρήσης κ.λ.π.) και γ) η ανάρτηση ή τοιχοκόλληση
στους χώρους αυτούς διαφημίσεων ή ανακοινώσεων, χωρίς άδεια των
αρμόδιων οργάνων των Κ.Υ..
2. Οι

τιμές

διάθεσης

των

πωλούμενων

υποχρεωτικά, κατά τρόπο

ειδών

ευανάγνωστο, σε

θα

αναγράφονται

εμφανή σημεία των

αυτόματων πωλητών.
3. Εάν για κάποια είδη ορίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη
αρμόδια αρχή ενδεικτικές τιμές, οι τιμές διάθεσης των ειδών αυτών δεν
μπορούν να είναι ανώτερες από τις ενδεικτικές, όπως αυτές εκάστοτε
ισχύουν. Στις περιπτώσεις που κάποια από τα πωλούμενα είδη
βρίσκονται ή τεθούν υπό καθεστώς διατίμησης, αναπροσαρμογή της
τιμής

τους

επιτρέπεται

μόνον

σε

περίπτωση

έκδοσης

σχετικής

απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια αρχή. Σε όσες
περιπτώσεις οι τιμές των προϊόντων διαμορφώνονται ελεύθερα, η τιμή
τους δεν θα υπερβαίνει τη μέση τιμή διάθεσης αντίστοιχων ειδών από
επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αυτόματων πωλητών σε ομοειδή ιδρύματα
(νοσοκομεία, προνοιακά ιδρύματα κ.λ.π.).

6. Λειτουργία αυτόματων πωλητών
1. Όσον αφορά ειδικότερα τους αυτόματους πωλητές, ο προμηθευτής
ανάδοχος έχει υποχρέωση να διατηρεί, με δική του αποκλειστικά ευθύνη,
τους αυτόματους πωλητές σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρούς,
ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση των διατιθέμενων ειδών και η
παρουσία εντόμων ή άλλων επιβλαβών οργανισμών. Τα αντίστοιχα
ισχύουν και για τα χρησιμοποιούμενα μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς.
2. Οι επιφάνειες και γενικά τα μέρη των μηχανημάτων που έρχονται σε
επαφή με τα ποτά, πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο τέτοιο,
ώστε να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από πλευράς τήρησης των
κανόνων υγιεινής και να καθαρίζονται ή, όπου είναι αναγκαίο, να
απολυμαίνονται με ευκολία. Οι περιέκτες, τα στόμια εξόδου των ποτών
και τα λοιπά μέρη των μηχανημάτων που έρχονται σε επαφή μ' αυτά,
πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς, κατά τον τρόπο και με τη συχνότητα
που προβλέπεται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
3. Η Υπηρεσία θα διενεργεί με εντεταλμένα όργανά του έλεγχο σχετικά με
την κατάσταση του μηχανικού και άλλου εξοπλισμού, την καθαριότητα,
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τη συμπεριφορά του αναδόχου και την τήρηση των όρων λειτουργίας
των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων.
4. Ο

ανάδοχος

οφείλει

να

φροντίζει

για

την

ύπαρξη

κατάλληλης

διευθέτησης πλησίον των αυτόματων πωλητών, ώστε να απορρίπτονται
σε δοχεία, προοριζόμενα για το σκοπό αυτό, οι συσκευασίες των
αναλωθέντων ειδών (κενές φιάλες, κύπελλα μιας χρήσης, μεταλλικά
κουτιά κ.λ.π.) και γενικά να διασφαλίζεται η υγειονομική διαχείριση των
αποβλήτων που δημιουργούνται από τη λειτουργία των αυτόματων
πωλητών.
5. Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την καθημερινή αδιάλειπτη (24ωρη)
λειτουργία των αυτόματων πωλητών, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης.

Ο

ανεφοδιασμός

των

μηχανημάτων

θα

γίνεται

κατά

προτίμηση κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των
Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Τυχόν βλάβες των μηχανημάτων θα
αποκαθίστανται από τον ανάδοχο εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την
ειδοποίησή του

7. Ευθύνη εκ της λειτουργία των αυτόματων πωλητών
1. Οι αυτόματοι πωλητές που θα τοποθετηθούν στους χώρους του Κέντρου
Υγείας, καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό αντικείμενο απαραίτητο για τη
λειτουργία τους, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του αναδόχου, ο
οποίος, κατά τη λήξη ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης,
οφείλει να τα αποσυνδέσει με προσοχή από τις παροχές ηλεκτρικού
ρεύματος και ύδρευσης και να τα απομακρύνει με δική του ευθύνη από
τους χώρους των Κ.Υ..
2. Εάν ο ανάδοχος αδρανήσει, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, μετά από
προηγούμενη

έγγραφη

ειδοποίηση

του

αναδόχου

προ

δέκα

(10)

τουλάχιστον ημερών και χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης αυτού, να
αποσυνδέσει τα μηχανήματα και να τα μεταφέρει προς φύλαξη σε άλλο
χώρο. Η δαπάνη που προκαλείται από την αιτία αυτή βαρύνει τον
ανάδοχο.
3. Ο προμηθευτής-ανάδοχος

οφείλει να ασφαλίσει τους αυτόματους

πωλητές, τον κάθε είδους εξοπλισμό και τα εμπορεύματά του έναντι των
κινδύνων που προαναφέρθηκαν, καθώς επίσης και την αστική ευθύνη
από ζημίες προξενούμενες σε τρίτους κατά τη λειτουργία (ή εξαιτίας
αυτής) των αυτόματων πωλητών.
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4. Η διοίκηση της 3ης ΥΠΕ, πρώτη συμβαλλόμενη

ρητά δεν υπέχει κανενός

είδους ευθύνη απέναντι σε τρίτους από την χρήση των μηχανημάτων
των αυτόματων πωλητών που έχει τοποθετήσει ο προμηθευτήςανάδοχος, καθώς και για τυχόν προβλήματα υγείας που θα προκύψουν
από την κατανάλωση των προϊόντων που ο ανάδοχος διαθέτει μέσω
των

αυτόματων

αποκατάστασης

πωλητών
κάθε μορφής

του

και

ζημίας ή

κάθε

είδους

απαίτηση

αποζημίωσης, που θα

απαιτηθεί από τις αιτίες αυτές.
Επίσης, η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους θετική ή
αποθετική ζημία του αναδόχου, οφειλόμενη σε αναστολή ή απαγόρευση
της λειτουργίας των αυτόματων πωλητών με απόφαση αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής.
5. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή φθορά που
τυχόν προκληθεί στους αυτόματους πωλητές από οποιαδήποτε αιτία,
όπως ενδεικτικά από σεισμό, πλημμύρα ή άλλα περιστατικά ανωτέρας
βίας, πυρκαϊά, κλοπή, διείσδυση υγρών, κακή λειτουργία σωληνώσεων,
βραχυκύκλωμα ή άλλο λόγο, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά στην
παρούσα, καθώς και για ζημίες συνεπεία κακόβουλων ενεργειών τρίτων.

8. Οικονομικές προβλέψεις της σύμβασης
1. Ο προμηθευτής ανάδοχος θα καταβάλει τη μηνιαία αποζημίωση στη
Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ για κάθε ένα αυτόματο πωλητή που θα
εγκατασταθεί, έως δύο ανά Κέντρο Υγείας (ένα ζεστών και κρύων
ροφημάτων και ένα snacks), και επιπλέον το προσφερόμενο μηνιαίο
τίμημα επί του συνολικού τζίρου ο οποίος θα βεβαιώνεται από τον
Διευθυντή ή τον Υπεύθυνο του κάθε Κέντρου Υγείας σε συνεργασία με τον
ανάδοχο. Το τίμημα θα πληρώνεται την πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα
στο Ταμείο της Υπηρεσίας ή σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα
γνωστοποιηθεί από την Υπηρεσία στον προμηθευτή-ανάδοχο.
2. Απαγορεύεται η ολική ή μερική υπομίσθωση και παραχώρηση των
μηχανημάτων αυτόματων πωλητών σε τρίτους με οποιοδήποτε τύπο ή
μορφή, η πρόσληψη συνεταίρου, ή η εκμετάλλευση αυτών

από άλλο

πρόσωπο ως και η αλλαγή (μεταβολή) των πωλούμενων ειδών.
3. Αποκλείεται η μείωση της μηνιαίας ως άνω αποζημίωσης
οποιοδήποτε λόγο.
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για

4. Η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού

βαρύνει την

Υπηρεσία.

9. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή πλημμελούς εκπλήρωσης εκτέλεσης των
όρων

της

σύμβασης

και

μη

συμμόρφωσης

σε

τυχόν

διατυπωμένες

παρατηρήσεις, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 33 και 34 π.118/2007,
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά

10.Καταγγελία της σύμβασης
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η
αναθέτουσα Αρχή πρώτη συμβαλλόμενη, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει
αυτήν για παράβαση αυτών καθ΄οιονδήποτε τρόπον και για οποιαδήποτε
αιτία. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη των λόγων αυτής βαρύνει
τον προμηθευτή-ανάδοχο.

άρθρο 11: εγγυητικη επιστολη καλης εκτελεσης
11.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού 100,00€ ανά μηχάνημα
αυτόματου πωλητή που θα του ανατεθεί.
- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον τρεις
(3) μήνες επιπλέον της διετούς διάρκειας ισχύος της Σύμβασης.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα παρατείνεται αναλόγως και θα
αντικαθίσταται με νέα, σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου λήξης της
Σύμβασης.
11.2. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
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11.3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

11.4.Η Υπηρεσία δικαιούται να κρατήσει την παραπάνω εγγύηση και να
αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας

η οποία θα προέκυπτε από την

παράβαση των όρων της σύμβασης.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):

Τηλ:
Οδός

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:
1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
2) Συμμετέχω στην υπ.αριθμ…………..πρόσκληση ενδιαφέροντος της 3ης ΥΠΕ για την ανάθεση……….………………………………….
3) Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
4) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
6) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από
διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
7) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016
9)

Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του
Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόμου
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Ημερομηνία:
Ο/Η Δηλ………
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι
10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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