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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Τριανταφυλλιά Πολίτου
Τηλ.: 2313 320563
Fax: 2310 252487
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑΜ:
ΑΔΑ:
Θεσσαλονίκη 14 .07.2020
Αριθμ. Πρωτ. 35292

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ &
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ) ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ(Μακεδονίας).
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα

Διεύθυνση Οικ/κής Οργ/σης & Υπ/ξης
Τμήμα προμηθειών

Διεύθυνση - στοιχεία επικοινωνίας
αναθέτουσας αρχής
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Κριτήριο κατακύρωσης

Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2313 320542, 2313 320537 fax: 2310 252487
prom@3ype.gr
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ετήσια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη χωρίς

5.645,16 €

ΦΠΑ
Ετήσια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με ΦΠΑ

7.000,00 €

Ισχύς Σύμβασης

Ένα έτος (1)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:30

προσφορών
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00

Τόπος διενέργειας

Τμήμα προμηθειών 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Κωδικός CPV

66514110-0
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

3η ΥΠΕ Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αριστοτέλους 16

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός

54623

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

GR 122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο

2313 320542 - 537

Φαξ

2310 252487

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom@ype.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Άρτεμις Μαντούση, Τριανταφυλλιά Πολίτου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.3ype.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας,
Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υγεία.

Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.

Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει με τον 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.06.2014)
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Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις
2.

Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο
του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/93-1999).

3.

Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.

4.

Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007)

5.

Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).

6.

Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις», άρθρο 24.

7.

Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις.(Α-112).

8.

Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ
Α’51/2012)

9.

Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

10. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
12. Του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/07.05.2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,

4093/2012 και 4127/2013
13. Του Ν. 4174-2013 (170-τ.Α΄- 26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις
14. Του Ν. 4238-2014 (38-τ.Α΄-17.02.2014) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις
15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161)
και λοιπές ρυθμίσεις».
16. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής

του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
17. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας

2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά
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με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για
μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις.
18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
19. Του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/25.05.2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
20. Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) και όπως τροποποιημένος ισχύει.
21. Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α΄/28-03-2017) που αφορά τη "Συγκρότηση

Τοπικών Ομάδων Υγείας".
22. Τον Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
23. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ: 33680/6-07-2020 (ΑΔΑ: Ω8ΜΠΟΡΕΠ-Φ90), Ανάληψη υποχρέωσης συνολικού

ποσού 596,38 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων της
Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΔΥΠΕ (Μακεδονίας).
24. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ 33681/6-07-2020(ΑΔΑ:ΨΡ2ΕΟΡΕΠ- 5ΩΥ ΚΑΕ:0892.01 ΚΑΕ: 0892.01) Ανάληψη

υποχρέωσης συνολικού ποσού 6.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),για την ασφαλιστική κάλυψη
των οχημάτων και ασθενοφόρων των φορέων ΠΦΥ- ΚΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΔΥΠΕ (Μακεδονίας).
25. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ: 35214/14-07-2020 (ΑΔΑ: 6232ΟΡΕΠ-9ΔΩ),

Συμπληρωματική Ανάληψη

υποχρέωσης στην υπ΄αρ. πρωτ. 33680/6-7-2020 (ΑΔΑ: Ω8ΜΠΟΡΕΠ-Φ90), συνολικού ποσού 403,62 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας
της 3ης ΔΥΠΕ (Μακεδονίας).
26. Την υπ΄αριθμ. 1417/14.07.2020 Απόφαση του Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της

διαγωνιστικής διαδικασίας.
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

Γενικοί Όροι Πρόσκλησης
Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση
υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων (επιβατικών & ασθενοφόρων) δικαιοδοσίας της 3ης
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ΥΠΕ(Μακεδονίας)» προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν
προσφορά στην Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με CPV: 66514110-0
Για την κάλυψη της δαπάνης της σύμβασης έχουν εκδοθεί οι υπ΄αριθμ. α) 33680/6-07-2020 (ΑΔΑ:
Ω8ΜΠΟΡΕΠ-Φ90), Ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 596,38 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) β)
33681/6-07-2020(ΑΔΑ:ΨΡ2ΕΟΡΕΠ- 5ΩΥ ΚΑΕ:0892.01 ΚΑΕ: 0892.01) Ανάληψη υποχρέωσης συνολικού
ποσού 6.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όπως Καταχωρήθηκε με α/α 905 στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας.
Οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα από την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), 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».
Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου με την ένδειξη:
«Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων
(επιβατικών & ασθενοφόρων) δικαιοδοσίας της 3ης ΥΠΕ(Μακεδονίας)» στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της
3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Διεύθυνση Αριστοτέλους 16, 3ος όροφος ΤΚ 54623.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 27/07/2020 και ώρα 11.30 π.μ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:

Δευτέρα 27/07/2020 και ώρα 12:00 π.μ.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
1.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και
του άρ.74 οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά
την υποβολή της προσφοράς τους:
(α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,
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που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο
οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
(γ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή
τους.
Για όσους οικονομικούς φορείς δεν υπάρχει δυνατότητα της έγκαιρης έκδοσης και προσκόμισης των
ανωτέρω αποδεικτικών μέσων δύναται να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση βάσει των διατάξεων
του άρθρου 41 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/13.04.2020) «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» όπου αναφέρεται: «1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας,
κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά τη διαδικασία
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης Φεβρουαρίου 2020,
μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας
έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής
λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο
σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά
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περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α : 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α : 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α : 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), προκειμένου να
εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση
δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη
διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη
και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης»

Ο Διοικητής
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.596,38 € ΜΕ
ΦΠΑ
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν όλα τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που έχουν
δικαίωμα προσφοράς ασφαλιστικών υπηρεσιών του κλάδου οχημάτων στην Ελλάδα, Eνώσεις
Eταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην
Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης οχημάτων, είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ελλάδος και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα
στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας
των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.
Προϋπόθεση συμμετοχής, η ασφαλιστική εταιρεία να ανήκει στον Φιλικό διακανονισμό.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ασφάλιση αφορά τα οχήματα και τις ασφαλιστικές καλύψεις όπως περιγράφονται στους Πίνακες Α
και Β του Παραρτήματος.
3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά
στην Ελληνική γλώσσα.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει τρεις επί
μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:
Α) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος υποχρεωτικά περιέχει:
1. Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι υποψήφιοι είναι

μέλη του οικείου

Επιμελητηρίου.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία να
δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:
•

Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

•

Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.

Διευκρινίζεται ότι:
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i)

Οι απαιτούμενες κατά τα άνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται, επί εταιριών περιορισμένης

ευθύνης (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από όλους τους διαχειριστές τους ή
πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο από αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο
και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας.
ii) Ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, οι υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν
τα πρόσωπα όλων των διαχειριστών των Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. (προσοχή, εφόσον υπάρχει πέραν
του ενός διαχειριστής, η αναφερόμενη δήλωση θα πρέπει να συνταχθεί και από όλους τους
διαχειριστές) και του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου των Α.Ε., υπογράφονται δε μόνον
από αυτούς, εκτός και αν κατατεθεί σχετικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση.
Επιπλέον οι υποψήφιοι υποβάλλουν υποχρεωτικά με την προσφορά τους:
3. Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας,
μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) στην οποία να δηλώνεται για λογαριασμό ποιας ή ποιων
ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με αυτήν, ώστε να
αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μιας προσφοράς από την ίδια Ασφαλιστική
Επιχείρηση.
4. Αντίγραφο ασφαλιστικής σύμβασης, από κάθε ενδιαφερόμενο στην ασφάλιση πρόσωπο
(πράκτορας, μεσίτης, παραγωγοί ασφαλίσεων κλπ) και επιπλέον αντίγραφο ταυτότητας (δύο όψεων)
από το οικείο επιμελητήριο.
Β) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του
Αναδόχου, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα (πίνακες οχημάτων και ασφαλιστικών καλύψεων).
Γ) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ .
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα αφορά το σύνολο της υπηρεσίας και θα εξασφαλίζει
επακριβώς τις απαιτούμενες καλύψεις καθ’όλη τη χρονική διάρκεια της υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα
θα αναγράφονται η τιμή σταθερή για κάθε όχημα και θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus malus,
σε ευρώ, θα περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές καλύψεις που απαιτούνται για κάθε όχημα, στη συνέχεια
θα αθροίζονται σε μία τελική τιμή προσφοράς για το σύνολο της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που η τελική τιμή για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών υπερβαίνει τη συνολική
προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα
πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του υποψηφίου.
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος θα αξιολογηθεί. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως
προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα συνεχίσουν με την αποσφράγιση των «Τεχνικών Προσφορών».
Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν τεθεί θα συνεχίσει
η διαδικασία με την αποσφράγιση των «Οικονομικών Προσφορών»

Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων συνολικά τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των
ασφαλίστρων.
1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει εντός
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς
το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα
από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης.
2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ:
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ).

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την παραλαβή
των ασφαλιστήριων συμβολαίων όλων των οχημάτων, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 3ης
ΥΠΕ και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της
προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών, που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
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την πληρωμή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
Ειδικότερα απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τιμολόγιο του Αναδόχου,
β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
γ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την
επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η 3η Υ.ΠΕ.
καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων
διενέξεων μεταξύ της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και του αναδόχου, που αφορούν στην εκτέλεση της
σύμβασης, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν.
4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

3.

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για
την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ενημερώνοντας την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το νόμο.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διαδικασία, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του
Δημοσίου και των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά.
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4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η περίοδος της σύμβασης θα αρχίζει την 01/08/2020 και θα λήγει την 31/07/2021 για όλα τα
ασφαλιζόμενα οχήματα. Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια άμεσα μετά την υπογραφή της
σύμβασης.
5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η σύμβαση αφορά τα οχήματα του πίνακα (Α) του παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και
των οχημάτων που τυχόν θα θέσει σε κυκλοφορία η 3η ΔΥΠΕ (Μακεδονίας) κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις από τη σύμβαση
και το νόμο υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από πλευράς της
Αναθέτουσας Αρχής με όλες τις από το Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους για 60 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 3ης ΔΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
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Α/Α

ΝΟΜΟΣ

Φορέας όπου
γίνεται χρήση
του οχήματος

Τύπος οχήματος

Μάρκα

Έτος
κυκλ/ρίας

Αριθμός Κυκλοφορίας

Κυβικά

1

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

VW

2000

KHI 1003

2000

2

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

VW

2008

KHI 1066

3189

3

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

MERCEDES

2104

KHH 6730

2143

4

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

MERCEDES

2014

KHH 6729

2143

5

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

ΜΙΤSUBISHI

1993

ΚΗΟ 8244

1300

6

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

MERCEDES

2014

ΚΗΗ 6728

2143

7

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

TOYOTA

2012

ΚΗΗ 2490

1298

8

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

VW

2011

ΚΗΙ 8678

1968

9

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

MERCEDES

2014

ΚΗΗ 6734

2143

10

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

MERCEDES

2014

ΚΗΗ 6732

2143

11

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

MERCEDES

2014

ΚΗΗ 6733

2143

12

ΠΕΛΛΑΣ

ΚΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

VW

2003

ΚΗΙ 1675

2000

13

ΠΕΛΛΑΣ

ΚΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

MITSUBISHI

1995

ΚΗΥ 2794

1600

14

ΠΕΛΛΑΣ

ΚΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

MERCEDES

2014

ΚΗΗ 6736

2143

15

ΠΕΛΛΑΣ

ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

CITROEN

2001

ΚΗΙ 1663

2000

16

ΠΕΛΛΑΣ

ΚΥ ΚΡΥΑΣ
ΒΡΥΣΗΣ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

CITROEN

2001

ΚΗΙ 1662

2000

17

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

VW

2009

ΚΗΙ 9964

2461

18

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

MERCEDES

2015

KHI 9299

2143

19

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΥΠΕ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

TOYOTA

2007

ΚΗΗ 8462

1364

20

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΥΠΕ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

SKODA

2011

ΚΗΗ 2086

1390

21

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΥΠΕ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

MERCEDES

1997

ΚΗΥ 8408

2295
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
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ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:
Όνομα
Πατέρα:

Επώνυμο:

και

Επώνυμο

Όνομα
και
Μητέρας:

Επώνυμο

Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός
Ταυτότητας:

Δελτίου

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 πρόσκλησης
ενδιαφέροντος
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 πρόσκληση ενδιαφέροντος, 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

