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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Πολίτου Τριανταφυλλιά
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑΜ:
ΑΔΑ:
Θεσσαλονίκη 21.10.2020
Αριθμ. Πρωτ. 52293
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, CPV-33696500-0 & 33698100-0, ΓΙΑ ΤΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)», ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .
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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 320528 fax: 2310 252487
tpolitou@3ype.gr
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ

5.388,62€

Δαπάνη με ΦΠΑ

6.148,73€

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και ώρα 14:30 μ.μ

προσφορών
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ

Τόπος διενέργειας

Τμήμα προμηθειών 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Κωδικός CPV

33696500-0 & 33698100-0
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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 320563

Φαξ

2310 252487

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

tpolitou@3ype.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

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)
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις
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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
με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών − μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για

Σελίδα 4 από 21

ΑΔΑ: Ω0ΒΤΟΡΕΠ-4ΓΜ

20PROC007519172 2020-10-21

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. Τον Ν. 4683/2018 (ΦΕΚ 83/Α΄/2018) Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις.
24. Την υπ.αριθμ. 50057/9.10.2020 (ΑΔΑ: ΩΑ7ΝΟΡΕΠ-473 Κ.Α.Ε. 1359.01) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης, συνολικού ποσού 6.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
25. Την υπ΄αριθμ. 2046/14.10.2020 (ΑΔΑ: ΩΦ6ΚΟΡΕΠ-0Ψ4) 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 προμήθεια
Θρεπτικών Υλικών, για τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν
προσφορά στην Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, 7ος όροφος, 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- 33696500-0 &
33698100-0
Σελίδα 5 από 21

ΑΔΑ: Ω0ΒΤΟΡΕΠ-4ΓΜ

20PROC007519172 2020-10-21

Οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα από τις επισυναπτόμενες Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ.4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), 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 προμήθεια Θρεπτικών Υλικών, CPV-33696500-0 & 33698100-0, για
τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), για την
κάλυψη των τρίμηνων αναγκών τους»,
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεύθυνση Αριστοτέλους 16, 7ος όροφος ΤΚ 54623.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και ώρα 14:30 μ.μ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 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,
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
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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.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να προσφέρουν σε ένα ή περισσότερα είδη που συμμετέχουν στη
διαγωνιστική διαδικασία.
2.

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον
επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 – 105 του Ν.
4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση
θεωρείται ότι έχει συναφθεί.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Θα κατατεθεί τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ).
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική
προσφορά, η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης,
διαμορφωμένα ως εξής:
•

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε Ευρώ (€) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.
Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.

•

Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως,
λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά
περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α΄.
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•

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Στην
τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας και μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών, στον χώρο
που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία.

•

Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό
προμήθεια είδη και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

•

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση της
σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε
αξίωση του προμηθευτή πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει
βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή
τους.

•

Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

•

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου,
από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

•

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται το επί μέρους κόστος συντήρησης μηχανημάτων (service &
ανταλλακτικά) που βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα στα Κέντρα Υγείας της 3ης ΥΠΕ.

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν
τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς
καθώς και τον κωδικό GMDN με τον οποίο παρακολουθούνται. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν
παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.
(Παράρτημα Β, Υπεύθυνη Δήλωση Β’ συμμόρφωσης της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης).
Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών που
παραδόθηκαν, μετά τηv οριστική παραλαβή αυτών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση
παραλαβής των υλικών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις
βάρος του Αναδόχου.
Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής των υλικών, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο Ανάδοχος εκδώσει
τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των υλικών, ο χρόνος
πληρωμής υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
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Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται
στο σχετικό άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής
ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας κ.λ.π.).
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η Αναθέτουσα Αρχή
καθίσταται υπερήμερο, 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 κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ανάδοχο , που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και
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 παρόχου (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.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διαδικασία, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του
Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει:
Α. Δήλωση ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, η οποία θα
παρέχεται δωρεάν.
Β. Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου των οργάνων ότι είναι εξουσιοδοτημένος για τεχνική
υποστήριξη.
Γ. Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου περί συμβατότητας των προσφερομένων υλικών με τους ήδη
εγκατεστημένους βιοχημικούς αναλυτές.
2. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:
•

Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για τη χρήση τους στους αναλυτές.

•

Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως.

•

Να έχουν τον κατά το δυνατό μακρύτερο χρόνο λήξεως.

•

Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου όπου προβλέπεται.

•

Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία όπως αναφέρεται παρακάτω.

Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να μην έχει
παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων
των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά
από σχετική τεκμηριωμένη αναφορά του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Εργαστηρίου.
Όλα τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογούνται κατά τη διαδικασία της προμήθειας και θα
ελέγχονται κατά την διαδικασία της παραλαβής.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 98/79/Ε.Κ. ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ.

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση των
σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.
Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να
αναφέρονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ στα Ελληνικά ή Αγγλικά εκτός εάν η Υπουργική Απόφαση
εναρμόνισης της Οδ. 98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά:
1.

Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει να αναγράφεται η Επωνυμία και η διεύθυνση του εγκαταστημένου στην Κοινότητα
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή.

2.

Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει
το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητα του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.

3.

Κατά περίπτωση, την ένδειξη ‘ΣΤΕΙΡΟ’ ή άλλη ένδειξη, με την οποία επισημαίνεται η ειδική
μικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαριότητας.

4.

Τον κωδικό της παρτίδας, μετά από τη λέξη ‘ΠΑΡΤΙΔΑ’ ή τον αύξοντα αριθμό.

5.

Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς χωρίς υποβιβασμό της
επίδοσης.

6.

Κατά περίπτωση, η ένδειξη, με την οποία θα επισημαίνεται ότι πρόκειται για ‘προϊόν’ που
χρησιμοποιείται in vitro ή μόνο για την αξιολόγηση επιδόσεων.

7.

Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού.

8.

Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.

9.

Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά εκτός εάν η
Υπουργική Απόφαση εναρμόνισης της Οδ.98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά ως εξής:
• Τα στοιχεία της ετικέτας πλην των παραγράφων 6 και 7.
• Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα ή την
συγκέντρωση του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου
(kit).
• Δήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για την
μέτρηση.
• Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης μετά την πρώτη αποσφράγιση της
πρωτοτύπους συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των
αντιδραστηρίων εργασίας.
• Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την εξειδίκευση, την
ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, την αναπαραγωγιμότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις
γνωστές αλληλεπιδράσεις.
• Ένδειξη του τυχόν απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για την αναγνώριση
του ειδικού αυτού εξοπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιείται ορθώς.
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• Τον τύπο του δείγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται, τις τυχόν ειδικές συνθήκες
συλλογής, προεπεξεργασίας και κατά περίπτωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες
για την προετοιμασία του ασθενούς.
• Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος.
10.

Τη

διαδικασία

μετρήσεως

που

πρέπει

να

ακολουθείται

με

το

διαγνωστικό

προϊόν,

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση:
•

Της αρχής της μεθόδου.

•

Των ειδικών αναλυτικών χαρακτηριστικών επιδόσεως (ευαισθησία, εξειδίκευση, ακρίβεια,
επαναληψιμότητα, αναπαραγωγιμότητα, όρια ανίχνευσης, φάσμα μετρήσεων, πληροφορίες που
απαιτούνται για τον έλεγχο των γνωστών σχετικών παρεμβολών) των περιορισμών της μεθόδου
και πληροφοριών, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση, εκ μέρους του χρήστη, των διαδικασιών και
υλικών μετρήσεων αναφοράς.

•

Των πληροφοριών, που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισμό, ο οποίος απαιτείται,
πριν από τη χρησιμοποίηση του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, επώαση, έλεγχος
οργάνων κ.ά.).

•

Ενδείξεων για το κατά πόσο απαιτείται εκπαίδευση των χρηστών.

•

Τη μαθηματική μέθοδο, με την οποία υπολογίζονται τα μαθηματικά αποτελέσματα και όπου
απαιτείται η μέθοδος προσδιορισμού των θετικών αποτελεσμάτων.

•

Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές επιδόσεις του
προϊόντος.

11.

Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες σχετικά με:
•

Τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών
επικύρωσης.

•

Αναφορά στον τρόπο βαθμονόμησης του προϊόντος.

•

Τα

μεσοδιαστήματα

αναφοράς

για

τις

προσδιοριζόμενες

ποσότητες

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του πληθυσμού αναφοράς που πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη.
•

Αν το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό ή να εγκαθίσταται ή να συνδέεται
με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμό, προκειμένου να λειτουργήσει σύμφωνα
με τον προορισμό του, επαρκή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή
η επιλογή των ενδεδειγμένων προϊόντων ή εξοπλισμού που πρέπει να χρησιμοποιούνται,
προκειμένου να επιτυγχάνεται ασφαλής και κατάλληλος συνδυασμός.

•

Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης του
προϊόντος και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του, καθώς και λεπτομερή στοιχεία
για τη φύση και τη συχνότητα της συντήρησης και της βαθμονόμησης που απαιτούνται για
να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος.
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•

Πληροφορίες για την διάθεση των αποβλήτων.

•

Πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόσθεση επεξεργασία ή χειρισμό που απαιτείται προτού
χρησιμοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση).

•

Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής συσκευασίας.

•

Λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους επαναποστείρωσης ή απολύμανσης.

• Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για τους τυχόν ειδικούς και ασυνήθεις
κινδύνους που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών
προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων προστασίας, αν το διαγνωστικό
προϊόν περιέχει ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, που πρέπει να εφίσταται η
προσοχή των χρηστών στη δυνητική μολυσματική φύση της.
•
12.

Την ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών χρήσεως.

Μετά την κατακύρωση ο μειοδότης υποχρεούται να επισημαίνει επιπλέον κάθε μονάδα συσκευασίας
των υλικών που παραδίδονται με: Α. Τα στοιχεία του προμηθευτή, Β. Την ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ».
4. ΕΛΕΓΧΟΙ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο κάθε φορέας ΠΦΥ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά
δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά τη διάρκεια
χρήσεως, μετά από σχετική τεκμηριωμένη αναφορά του Προϊσταμένου του Εργαστηρίου.
Σε περίπτωση που απορριφθεί από την Επιτροπή παραλαβής οριστικά ολόκληρη η συμβατική ποσότητα ή
μέρος αυτής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από τον αρμόδιο
φορέα, να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που καλύπτει τους όρους της
σύμβασης.
Εάν τελικά ο προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.
Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και δαπάνες του, μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την προσκόμιση των νέων ειδών.
Για το επιπλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή
φόρτωσης ο προμηθευτής λογίζεται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το
ν. 4412/2016.
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει:
Α) Χώρα προέλευσης των υλικών.
Β) Εργοστάσιο κατασκευής και τόπο εγκατάστασης του.
Γ) Χρόνο παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία.
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Δ) Χρόνο ζωής (ημερομηνία παραγωγής και λήξης).

Ε) Τη συσκευασία του υλικού που πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής.
Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει έδρα το
εργοστάσιο παραγωγής αντιδραστηρίων, η οποία θα βεβαιώνει ότι όλα τα ζητούμενα αντιδραστήρια θα
πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου, ότι είναι κατάλληλα για τους αναλυτές και ότι το
εργοστάσιο διαθέτει άδεια δυνατότητας παραγωγής in νitrο αντιδραστηρίων.
Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά το στάδιο της αξιολόγησης σε επίδειξη διενέργειας των εξετάσεων με
τα προσφερόμενα υλικά και τους υπάρχοντες αναλυτές, εφόσον τους ζητηθεί από την Επιτροπή της
διαπραγμάτευσης.
Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει δήλωση ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης, του
προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια
των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια καθώς και τα
υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του μικροβιολογικού
εργαστηρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να προσφέρουν σε ένα ή περισσότερα είδη που συμμετέχουν στη
διαγωνιστική διαδικασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΠΑ

ΦΠΑ
%

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

0.595

24%

335,89

416.50

0.52

24%

293,55

364

11.078

6%

104,51

110.78

11.112

6%

104,83

111.12

ΕΙΔΩΝ
03060006

MAC CONKEY AGAR (2) (10
TEM)

700
ΤΕΜ

03060002

MULLER HINTON AGAR
(10ΤΕΜ) (14.6.498)

700
ΤΕΜ

03010005

CRP LATEX ( ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ)

10
ΤΕΜ

03010035

RF AVITEX TEST (ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ)

10
ΤΕΜ

NUTRIENT AGAR (10 TEM)
03060012

60

ΔΙΣΚΟΙ

0.55

24%

26,61

33.00

03090014

AMIKACIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

12

ΔΙΣΚΟΙ

1.80

6%

20,38

21.60

03090015

AMOXYCILLIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

8

ΔΙΣΚΟΙ

1.80

6%

13,58

14.40

03090016

AMOXYCILLIN + CLAVULANIC
ΔΙΣΚ. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
(1x50)(14.6.213)

12

ΔΙΣΚΟΙ

1.80

6%

20,38

21.60

03090017

AMPICILLIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

6

ΔΙΣΚΟΙ

1.80

6%

10,19

10.80

03090018

AMPICILLIN + SULBACTAM
ΔΙΣΚΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

6

ΔΙΣΚΟΙ

1.80

6%

10,19

10.80

03090019

BACITRACIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

3

ΔΙΣΚΟΙ

1.80

6%

5,09

5.40

03090020

CEFACLOR ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

18

ΔΙΣΚΟΙ

1.80

6%

30,57

32.40

03030019

CIPROFLOXACIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

20

ΔΙΣΚΟΙ

1.80

6%

33,96

36.00

03090021

LEVOFLOXACIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

8

ΔΙΣΚΟΙ

1.80

6%

13,58

14.40

03090022

NITROFURANTOIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

12

ΔΙΣΚΟΙ

1,80

6%

20,38

21,60

03030020

NORFLOXACIN (ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 1x50)

12

ΔΙΣΚΟΙ

1,80

6%

20,38

21,60

03090023

NOVOBIOCIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

3

ΔΙΣΚΟΙ

1,80

6%

5,09

5,40

03090024

GENTAMICIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

8

ΔΙΣΚΟΙ

1,80

6%

13,58

14,40
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03090025

AZTREONAM ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

3

ΔΙΣΚΟΙ

1,80

6%

5,09

5,40

03090026

TETRACYCLINE ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

3

ΔΙΣΚΟΙ

1,80

6%

5,09

5,40

03090027

COLISTIN SULPHATE ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

3

ΔΙΣΚΟΙ

1,80

6%

5,09

5,40

03090028

MEROPENEM ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

8

ΔΙΣΚΟΙ

1,80

6%

13,58

14,40

03090029

CEFTAZIDIME ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

10

ΔΙΣΚΟΙ

1,80

6%

16,98

18

03090030

ERYTHROMYCIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

3

ΔΙΣΚΟΙ

1,80

6%

5,09

5,40

03090032

CEFOXITIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

5

ΔΙΣΚΟΙ

1,80

6%

8,49

9,00

03090036

PIPERACILLIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

8

ΔΙΣΚΟΙ

1,80

6%

13,58

14,40

03090037

OFLOXACIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

8

ΔΙΣΚΟΣ

1,80

6%

13,58

14,40

03090038

OXACILIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

3

ΔΙΣΚΟΣ

1,80

6%

5,09

5,40

03090039

FOSFOMYCIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

6

ΔΙΣΚΟΣ

1,80

6%

10,19

10,80

03090001

CEFUROXIME ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

12

ΔΙΣΚΟΣ

1,80

6%

20,38

21,60

03090007

TRIMETHOPRIME SULFOMETHOXAZOLE
(COTRIMOXAZOLE) ΔΙΣΚ
(1x50)

12

ΔΙΣΚΟΣ

1,80

6%

20,38

21,60

03090008

VANCOMYCIN VAS ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

3

ΔΙΣΚΟΣ

1,80

6%

5,09

5,40

03090009

CLIDAMYCIN DA2 ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

3

ΔΙΣΚΟΣ

1,80

6%

5,09

5,40

03090010

STREPTOMYCIN S300 ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

3

ΔΙΣΚΟΣ

1,80

6%

5,09

5,40

03090002

NETILMICIN ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

5

ΔΙΣΚΟΣ

2,12

6%

10,00

10,60

03030002

IMSLIDE
ΑΝΙΧΝ.ΑΝΤΙΣ.ΛΟΙΜ.ΜΟΝΟΠΥ
ΡΗΝΩΣΗ (100 ΤΕΣΤ)

7

TEST

22,32

6%

147,40

156,24

03030017

STREP A RAPID TEST STRIP (1x
40TEST)

20

TEST

19,08

6%

360,00

381,60

03090011

SELENITE CYSTINE BROTH (1x
10) (14.6.61)

10

TEST

0,67

24%

5,40

6,70

03060016

METRONIDAZOLE ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

10

ΔΙΣΚΟΣ

2,12

6%

20,00

21,20

03090004

MC FARLAND EQUIVALENCE
TURBIDITY STANDARD 0,5

2

ΤΕΜ

37,10

6%

70,00

74,20

03060007

COLUMBIA AGAR SHEEP
BLOOD PLUS (10 ΤΕΜ)

800

ΤΕΜ

0,58

24%

374,19

464

03060005

BLOOD AGAR CHOCOLAT
(10ΤΕΜ)

200

ΤΕΜ

0,56

24%

90,32

112

03060015

MAC CONKEY AGAR (3)
(10ΤΕΜ)

300

ΤΕΜ

0,56

24%

135,48

168

03060004

S.S. AGAR(10ΤΕΜ)

350

ΤΕΜ

0,56

24%

158,06

196

03060003

SABOURAUD DEXTOSE
AGAR(10ΤΕΜ)

250

ΤΕΜ

0,56

24%

112,90

140

03060008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΩΑΣΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ CO2 (20
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ)

160

2,21

6%

333,58

353,60

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ
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03060009

SCHAEDLER ANAEROBE AGAR
(10ΤΕΜ)

180

ΤΕΜ

0,74

24%

107,42

133,20

03060010

ANAEROGEN COMPACT (10
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ)

120

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ

2,97

6%

336,23

356,40

03090012

MYCOPLASMA IES PLUS (30
ΤΕΣΤ)

8

ΤΕΣΤ

2,83

6%

21,36

22,64

03090013

ΤΕΣΤ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
(20ΤΕΣΤ)

10

ΤΕΣΤ

5,93

6%

55,94

59,30

03090031

CEFALOTHIN/CEFALOTIN
ΔΙΣΚΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

3

ΔΙΣΚΟΣ

11,66

6%

33,00

34,90

03090035

CEFOTAXIME ΔΙΣΚΟΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (1x50)

10

ΔΙΣΚΟΙ

11,66

6%

110,00

116,60

03030023

BIOGRAM 4 KIT (5000 TEST)

10

ΤΕΣΤ

35,96

24%

290,00

359,60

03030022

ΤΕΣΤ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β
ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ (300 TEST)

4

ΤΕΣΤ

78,44

6%

296,00

313,76

03020002

ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΔΕΚ (BRILIANT
CRYSENT )

4

FLACON

84,32

24%

272,00

337,28

03020007

MAY GRUMWALD'S
(METHYLΕNE BLUE)
SOLUTION

6

BOTTLE

24,05

24%

116,37

144,30

03020006

GIEMSA (AZUR EOSIN
METHYLΕNE BLUE) SOLUTION

6

BOTTLE

22,32

24%

108,00

133,92

03030016

DAGBIO CHLAMYDIA RAPID
TEST 20 TESTS

10

ΤΕΣΤ

14,42

6%

136,04

144,20

03030021

MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ (ΚΙΤ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ)

7

ΤΕΣΤ

11,13

6%

73,50

77,91

03010009

ASO AVITEX (ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ)

6

FLACON

11,45

6%

64,81

68,70

03030015

STAPHYLOSLIDE LATEX TEST
KIT

6

ΤΕΣΤ

27,56

6%

156,00

165,36

03050010

ΟΞΕΙΔΑΣΗ (OXIDASE) DISCS
VIAL

2

FLACON

41,34

6%

78,00

82,68

03050012

ΚΑΤΑΛΑΣΗ (H2O2 REAGENT)
CATALASE TEST

2

TEST

40,28

6%

76,00

80,56

5.388,62

6.148,73

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β– ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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)
(1)

ΠΡΟΣ :

3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην υπ¨ αρίθμ 51509/16-10-2020 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια θρεπτικών υλικών
για τα μικροβιολογικά Εργαστήρια των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ , 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:
Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Δεν συντρέχει καμία από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής μου στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, κατά το
οριζόμενα στα άρθρα 24 του ν. 4412/2016.
Δεν έχω παράσχει ή συνδεδεμένη με εμένα επιχείρηση συμβουλές στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας ή έχω με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία
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της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης –[πλην αυτών που έχουν δημοσίως γνωστοποιηθεί εντός του πλαισίου του άρθρου 46 του ν. 4412/2016]κατά το οριζόμενα στα άρθρα 48 του ν. 4412/2016.
Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημοσιάς
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
Δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα μου, για το οποίο μου επιβλήθηκε ποινή
που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργιά της επιχείρησης μου και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς,
με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο των διαχειριστών όσο και των εργαζομένων του συμμετέχοντα είναι:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει
να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του
Διαγωνισμού
Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της
σύμβασης εφόσον επιλεγούν
Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ημερομηνία:
Ο/Η Δηλ.

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

(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.

Σελίδα 20 από 21

ΑΔΑ: Ω0ΒΤΟΡΕΠ-4ΓΜ

20PROC007519172 2020-10-21

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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)
(1)

ΠΡΟΣ :

3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην υπ¨ αρίθμ 51509/16-10-2020 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια θρεπτικών υλικών
για τα μικροβιολογικά Εργαστήρια των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ, 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:
•

έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.

•

Τα προσφερόμενα είδη / Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

•

Οι τιμές των προσφερομένων ειδών / υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο τιμών της
ΕΠΥ όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει.

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ.

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

(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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