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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΗ 3θσ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Πλθρ: Βαςίλογλου τζλλα
Σθλ.: 2310 005859
E mail: pedy.paraggelies@3ype.gr

Θεςςαλονίκθ, 09/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 27985

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Η Διοίκθςθ τθσ 3θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ (Μακεδονίασ) ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. 1085/03-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΡΟΡΕΠ-ΠΦΧ) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 3θσ ΤΠΕ Μακεδονίασ
προκειμζνου να προχωριςει ςτθν προμικεια: α) πλιρθ κινθτιρα (εργοςταςιακισ
ανακαταςκευισ), β) ςετ ςυμπλζκτθ, γ) βολάν, δ) 12lt λιπαντικϊν και ε) 2lt ψυκτικοφ υγροφ για
τθν αντικατάςταςθ του κινθτιρα και τθν αποκατάςταςθ βλάβθσ του αςκενοφόρου ΚΗΗ 6728,
με αρικμό πλαιςίου WDB9066331S912904, μάρκασ MERCEDES, τφπου SPRINTER SC, του φορζα
ΠΦΤ

ΚΤ

Χαλάςτρασ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΤΠΕ (Μακεδονίασ),

προςκαλεί όςουσ

δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο και ενδιαφζρονται να κατακζςουν προςφορά ςτθν Κεντρικι
Τπθρεςία τθσ 3θσ Τ.ΠΕ. (Μακεδονίασ), Αριςτοτζλουσ 16, Σ.Κ. 546 23, Θεςςαλονίκθ.
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ ςυνολικι
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), για τθν ανωτζρω προμικεια. τθν
ανωτζρω τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ επιςτροφι του υπάρχοντοσ κινθτιρα ςτον ανάδοχο. Η
εγγφθςθ που αφορά τθν προμικεια του κινθτιρα είναι διετισ.
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει ςφμφωνα με τθν υπ’ αρίκμ. πρωτ. 21313/04-05-2020
(ΑΔΑ ΨΕΩΠΟΡΕΠ-ΕΟ8, Κ.Α.Ε.1431.01) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ όπωσ εγκρίκθκε θ
δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 12.400,00€(ςυμπ/νου ΦΠΑ) για τισ ανωτζρω προμικειεσ.
Γλώςςα: Ελλθνικι
υνολικόσ προϋπολογιςμόσ: 12.400,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν εντόσ κλειςτοφ φακζλου (περιλαμβάνοντασ τθν επιςυναπτόμενθ
Τπεφκυνθ διλωςθ), με τθν ζνδειξθ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για τθν προμικεια α)
κινθτιρα (εργοςταςιακισ ανακαταςκευισ), β) ςετ ςυμπλζκτθ, γ) βολάν, δ) 12lt λιπαντικϊν, ε)
2lt ψυκτικοφ υγροφ για τθν αποκατάςταςθ βλάβθσ του αςκενοφόρου ΚΗΗ 6728 του φορζα
ΠΦΤ ΚΤ Χαλάςτρασ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΤΠΕ (Μακεδονίασ).
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Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορών

22-06-2020 και ώρα 14.30 μμ ςτθν Κεντρικι

Τπθρεςία τθσ 3θσ Τ.ΠΕ. (Μακεδονίασ), Αριςτοτζλουσ 16, Σ.Κ. 546 23, Θεςςαλονίκθ.
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω
θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το
διαγωνιςμό χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.
Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του
Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.
Πλθροφορίεσ κα δίνονται όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από 08:00 π.μ. ζωσ 14:00 μ.μ. από τθ
Διεφκυνςθ τθσ Σεχνικισ υπθρεςίασ, τθσ 3θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ (Μακεδονίασ), (Μόδθ 9,
Σ.Κ. 546 35, Θεςςαλονίκθ)  2310005859.

Ο Διοικθτισ
τθσ 3θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ Μακεδονίασ

Δρ. Παναγιώτθσ Μπογιατηίδθσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΡΟ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επϊνυμο:

Όνομα και Επϊνυμο
Πατζρα:
Όνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Ημερομθνία γζννθςθσ(2):
Σόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Σαυτότθτασ:
Σόποσ Κατοικίασ:
Αρ. Σθλεομοιότυπου (Fax):

Σθλ:
Οδόσ

Αρικ:

ΣΚ:

Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Σαχυδρομείου (Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου:
1) Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ
ενδιαφζροντοσ
3) Δεν ζχω καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του
άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
4) Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του
άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι
ανάλογεσ καταςτάςεισ,
6) Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι
του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Τπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ.
7) Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του
Ν.4412/2016.
8) Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου
Νόμου
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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)
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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