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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Πατρικίδου Χριστίνα
Τηλ. 2313320529

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας προκειµένου να προχωρήσει στην προµήθεια
«Εργαστηριακού Υλικού - CPV 38437000-7» για τις ανάγκες τετραµήνου των φορέων της ΠΦΥ
αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και
ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην ∆ιοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.
546 23, Θεσσαλονίκη.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 906η/07-08-2019 (Α∆Α: 788ΛΟΡΕΠΤ21) Απόφαση ∆ιοικητή περί έγκρισης ∆ιενέργειας της παραπάνω προµήθειας µε προϋπολογισµό δαπάνης
13.500,51€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµής (χαµηλότερη τιµή), µε CPV 38437000-7.

Η πληρωµή των προµηθευτών θα γίνει σύµφωνα µε την υπ.αριθµ. 34320/06-08-2019 (Α∆Α: 66ΠΘΟΡΕΠ-6Ω5
Κ.Α.Ε. 1311.01) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσµευσης πίστωσης συνολικού ποσού 13.500,51€
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).

Οι παραγγελίες των υλικών θα γίνονται από το Γραφείο ∆ιαχείρισης της Κεντρική Αποθήκης της 3ης Υ.Πε.
Μακεδονίας, ενώ οι παραδόσεις θα γίνονται στην Κεντρική Αποθήκη (ταχ. ∆ιεύθυνση Ελευθερίας 48,
Αµπελόκηποι, Θεσσαλονίκη).
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τους συνηµµένους ειδικούς όρους και θα συνοδεύονται από την
επισυναπτόµενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ),
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
Προϋπολογισµός: 13.500,51€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
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Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου µε την ένδειξη:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προµήθεια «Εργαστηριακού Υλικού - CPV 38437000-7» για
τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας»
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση Αριστοτέλους 16, 3ος όροφος.
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 02-09-2019 και ώρα 14.00 µµ
Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την παραπάνω
ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, χωρίς να αποσφραγισθούν.
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 08:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ. από το Τµήµα
Προµηθειών της ∆ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23,
Θεσσαλονίκη)  2313320529.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 3ης Υ. Πε. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

3ης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
Ειδικοί όροι για την προµήθεια «Εργαστηριακού Υλικού - CPV 38437000-7» για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ
αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισµού δαπάνης #13.500,51#€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµής
(χαµηλότερη τιµή)
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η
σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προµήθεια αφορά τα είδη όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Β΄.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη και για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος.

3.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές, µε ποινή απόρριψης, υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προµήθεια «Εργαστηριακού Υλικού - CPV

38437000-7» για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆/νση Οικονοµικής Οργάνωσης
και Υποστήριξης, Τµήµα Προµηθειών (Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54623, Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος)
Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα: (επωνυµία, διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου,
τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
(Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των µελών της, καθώς
και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους)

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των
κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριµένα, ο
φάκελος της προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει:
1. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ του παρόντος.
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2. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή (ανά κεφάλαιο και
παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόµενα
prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση.
3. Φύλλο συµµόρφωσης – τεκµηρίωσης, ήτοι το φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς µε τις απαιτήσεις των
τεχνικών προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Α΄ της ∆ιακήρυξης. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται µε
λεπτοµέρεια όλες οι υπάρχουσες συµφωνίες ή αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Ο οικονοµικός φορέας θα πρέπει
να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο και οι παραποµπές να είναι σε πρωτότυπα φυλλάδια,
εσώκλειστα prospectus, manual του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ισχυριζόµενων (π.χ. «βλέπετε
prospectusNo….σελίδα…..»). Εάν η προσφορά έχει αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναφέρονται αναλυτικά
οι αποκλίσεις αυτές.
4. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη συµµόρφωση προς τις
τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, (π.χ. δήλωση συµµόρφωσης, πιστοποιητικό CE κ.λ.π.).
5. Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του πληροί πλήρως τις
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, β) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή
(εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνικά µέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύµβασης, γ) όλα τα µέρη του προσφερόµενου
υλικού είναι καινούργια και αµεταχείριστα, δ) η προσφορά του ισχύει για διάστηµα τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµερών
και ε) τον χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού.
6. Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα για την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν.
Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο
νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση
της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.
7. Οικονοµική Προσφορά περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαµορφωµένα
ως εξής:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Α
ΠΑΡ/ΡΙΟΥ
/

GMDN

ΤΙΜΗ ΠΤ

ΤΙΜΩΝ

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α
(ΠΤ)

ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΤΕΛΙΚΗ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

%

ΦΠΑ

Επισηµαίνονται τα εξής:
8. Η προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόµενη
δαπάνη τόσο ανά προσφερόµενο είδος όσο και συνολικά.
•

Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO)/ανά τεµάχιο και θα αναγράφονται αριθµητικώς και
ολογράφως. 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 περιγράφονται
αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Β΄.

•

Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε είδος καθώς και η
προσφέρουσα τιµή που θα αφορά το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά
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την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι
προσφέρεται µε µηδενική αξία.
•

Στις τιµές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται οι όλες νόµιµες κρατήσεις και
οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επιπλέον, στις τιµές περιλαµβάνονται τα έξοδα προµήθειας και µεταφοράς
υπό προµήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προµηθευτή από την Αναθέτουσα Αρχή.

•

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. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής
απορρίπτονται.

•

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές, δεν θα
ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προµηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται
σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους προσφυγής κατά των προτάσεων αυτών.

•

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.

Σύµφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/02.03.2011, οι συµµετέχοντες στην διαδικασία του
διαγωνισµού 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. Προσφορές ανώτερες του
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΡΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ
ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (.pdf), ΕΝΩ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ EXCEL ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ∆ΙΣΚΟ (CD) Ή ΣΕ
USBFLASH.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης, τα περιεχόµενα της έντυπης υπερισχύουν του ηλεκτρονικού αντιγράφου.
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της
τιµής (χαµηλότερη τιµή).

4.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο προµηθευτής 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.
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5.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ:
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ – ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ .
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ).

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 οριστική παραλαβή των υπό
προµήθεια ειδών, από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 3ης ΥΠΕ και σύµφωνα µε την καθιερωµένη διαδικασία
εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή 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 την
πληρωµή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος
του προµηθευτή.

Ειδικότερα απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής,
β) τιµολόγιο του Αναδόχου,
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής
δ) 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 ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων µεταξύ της
3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και του προµηθευτή, 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 Προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών
κ.λ.π.).

Ο Προµηθευτής 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 Προµηθευτή.

6.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα δεσµεύουν τους υποψηφίους για 60 ηµέρες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
προσφορών.Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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7.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα υπογραφής της και ανάρτησής της
στο ΚΗΜ∆ΗΣ, µε δυνατότητα χρονικής παρατάσεως µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

8.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως
ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωµάτων της Αναθέτουσας
Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς µε τη σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας
νοµοθεσίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.

Να δηλώνεται υποχρεωτικά το εργοστάσιο κατασκευής. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να
διαθέτει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO-9001 ή ISO 13485, το οποίο και θα επισυνάπτεται
υποχρεωτικά στην προσφορά.

2.

Να δηλώνεται υποχρεωτικά το εργοστάσιο κατασκευής. Τα προσφερόµενα προϊόντα πρέπει να είναι
πιστοποιηµένα από κοινοποιηµένο οργανισµό που βρίσκεται εγκαταστηµένος και λειτουργεί νόµιµα
στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του
τελικού περιέκτη τους την προβλεπόµενη σήµανση CE, η οποία αποδεικνύει την συµµόρφωσή τους µε
τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ

3.

Τα υλικά που παραδίδονται πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα και τα τεχνικά τους
χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή.

4.

Ειδικότερα, τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
4.1.

Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των Υγειονοµικών Μονάδων για τη χρήση που
προορίζονται.

4.2.

Να

συνοδεύονται

από

σαφείς

οδηγίες

χρήσεως,

σύµφωνα

µε τα αναφερόµενα

στην

παράγραφο 3.
4.3.

Το προϊόν πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ηµεροµηνία παράδοσής του να
µην έχει παρέλθει χρόνος µεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής του.
Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν
αλλοιωθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης τους, µολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες
συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

5.

Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
5.1.

Η συσκευασία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής. Το κόστος της δεν θα επιβαρύνεται
µε πρόσθετα υλικά που δεν επιστρέφονται στον προµηθευτή.

5.2.

Σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε µονάδα του περιεχοµένου της, πρέπει να
αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, µε

την επιφύλαξη

τυχόν

διαφορετικών ή ειδικότερων ρυθµίσεων των Κοινοτικών οδηγιών, όπως αυτές προσαρµόστηκαν
στην Ελληνική Νοµοθεσία:
6.

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

7.

Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και χειρισµού.

8.

Τις ενδεδειγµένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ – ΠΟΣΤΗΤΕΣ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΕΜ

20.000

0,0650

1300

ΤΕΜ

5.000

0,0800

400

ΤΕΜ

12.900

0,0650

838,5

ΤΕΜ

19.000

0,0085

161,5

ΤΕΜ

3.000

0,0190

57

ΤΕΜ

8.000

0,0900

720

ΤΕΜ

350

0,1179

41,265

ΤΕΜ

400

0,0899

35,96

ΤΕΜ

7.500

0,0070

52,5

ΤΕΜ

8.200

0,0059

48,38

ΤΕΜ

16.000

0,0129

206,4

ΤΕΜ

14.000

0,0089

124,6

∆οχεία για καλλιέργεια ούρων µε καπάκι
των 100 ml αποστειρωµένα

ΤΕΜ

2.800

0,0520

145,6

Βουρτσάκια λήψης κυτταρολογικού
δείγµατος για TEST PAP

ΤΕΜ

1.200

0,4800

576

ΤΕΜ

1.200

0,0200

24

ΤΕΜ

20

1,1900

23,8

ΤΕΜ

4.000

0,0680

272

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΙ∆ΟΥΣ

1

700040050

2

700040002

3

700040003

Αντικειµενοφόρες πλάκες µη
τροχισµένες υψηλής καθαρότητας χωρίς
περιθώριο
Αντικειµενοφόρες πλάκες εσµηρισµένες,
µε διπλό εσµύρισµα, υψηλής
καθαρότητας
Αντικειµενοφόρες πλάκες τροχισµένες εσµιρησµένες- υψηλής καθαρότητας

4

700040004

Καλυπτρίδες µικροσκοπίου 22χ22 µµ
υψηλής καθαρότητας

5

700040019

6

700040057

7

700010212

8

700010213

9

700010214

10

700040041

11

700040015

12

700040039

Σωληνάρια κωνικά φυγόκεντρου
πλαστικά των 10 ml για γενική εξέταση
ούρων
Σωληνάριο RIA πλαστικό 5ml, 12 χιλ Χ
75 χιλ.ή ισοδύναµα

13

700010022

14

700010077

15

700000003

16

700040048

17

700040069

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στυλεοί, πλαστικοί, βαµβακοφόροι
αποστειρωµένοι µίας χρήσεως (ανά
ένας)
Πιπέτα καθιζήσεως µιας χρήσεως,
πλαστική, αποστειρωµένη για
σωληνάρια vacutainer (ΤΚΕ) ή
ισοδύναµα
Πιπέτα µετρήσεως των 10ml, πλαστική
αποστειρωµένη, µιας χρήσης, σε
συσκευασία του ενός
Πιπέτα µετρήσεως των 5ml, πλαστική
αποστειρωµένη, µιας χρήσης, σε
συσκευασία του ενός
Πουάρ πλαστικά 1ml (παστεράκια)
Πώµα σωληναρίου ελαστικό διαµέτρου
12mm (για σωληνάρια των 5 ml)

Σπάτουλα ξύλινη για TEST PAP
Ζώνη (ιµάντας) περίδεσης µε αυτόµατο
κλείσιµο-άνοιγµα για αιµοληψία
ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ,
Φιαλίδια γενικής αίµατος, κενού αέρα,
αποστειρωµένα, συνθετικά άθραυστα,
µε ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για
στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το
CE, LOT παραγωγής, REF, η µέθοδος
αποστείρωσης και η ηµεροµηνία λήξης,
διαστάσεων 13Χ75mm, µε πιεστό πώµα
ασφαλείας, στεγανής εφαρµογής και
εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει
εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm,
χωρητικότητας 2ml µε αντιπηκτικό
EDTA K2 - K3
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18

700040072

19

700040073

20

700040074

21

700040075

22

700040078

ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ,
Φιαλίδια γενικής αίµατος, κενού αέρα,
αποστειρωµένα, συνθετικά άθραυστα,
µε ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για
στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το
CE, LOT παραγωγής, REF, η µέθοδος
αποστείρωσης και η ηµεροµηνία λήξης,
διαστάσεων 13Χ75mm, µε πιεστό πώµα
ασφαλείας, στεγανής εφαρµογής και
εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει
εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm,
χωρητικότητας 3ml µε αντιπηκτικό
EDTA K2 - K3
ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ,
Φιαλίδια βιοχηµικών προσδιορισµών,
κενού, αποστειρωµένα, συνθετικά, µε
επιταχυντή πήξεως και gel
διαχωρισµού, µε ένδειξη πλήρωσης και
ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να
αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής,
REF, ή µέθοδος αποστείρωσης, η
ηµεροµηνία λήξης, διαστάσεων
13Χ100mm, µε πιεστό πώµα ασφαλείας,
στεγανής εφαρµογής και εύκολης
διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά
το φιαλίδιο κατά 2cm, χωρητικότητας
5ml
ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ,
Φιαλίδια βιοχηµικών προσδιορισµών,
κενού, αποστειρωµένα, συνθετικά, µε
επιταχυντή πήξεως και gel
διαχωρισµού, µε ένδειξη πλήρωσης και
ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να
αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής,
REF, ή µέθοδος αποστείρωσης, η
ηµεροµηνία λήξης, διαστάσεων
16Χ100mm, µε πιεστό πώµα ασφαλείας,
στεγανής εφαρµογής και εύκολης
διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά
το φιαλίδιο κατά 2cm, χωρητικότητας
8,5ml
ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ,
Φιαλίδια βιοχηµικών προσδιορισµών,
κενού, αποστειρωµένα, συνθετικά, µε
επιταχυντή πήξεως χωρίς gel
διαχωρισµού, µε ένδειξη πλήρωσης και
ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να
αναγράφεται το CE, LOT, διαστάσεων
13Χ100mm, µε πιεστό πώµα ασφαλείας,
στεγανής εφαρµογής και εύκολης
διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά
το φιαλίδιο κατά 2cm, χωρητικότητας
6ml
ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ,
Φιαλίδια
χρόνου
προθροµβίνης,
αποστειρωµένα, συνθετικά (PET, PP
κα),
διπλού
τοιχώµατος,
ολικής
πληρώσεως, µε αντιπηκτικό SODIUM
CITRATE 3,2% - 0,109M, µε ένδειξη
πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία
ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT
παραγωγής,
REF,
ή
µέθοδος
αποστείρωσης, η χώρα προέλευσης, η
ηµεροµηνία
λήξης,
διαστάσεων
13Χ75mm, µε πιεστό πώµα ασφαλείας,
στεγανής εφαρµογής και εύκολης
διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά
το φιαλίδιο κατά 2cm, χωρητικότητας
2,7ml

ΤΕΜ

6.000

0,0680

408

ΤΕΜ

3.000

0,1200

360

ΤΕΜ

2.000

0,1800

360

ΤΕΜ

4.000

0,0800

320

ΤΕΜ

1.400

0,1400

196
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23

700040079

24

700040080

25

700040081

26

700040084

27

700040085

ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ,
Φιαλίδια ΤΚΕ, κενού, αποστειρωµένα,
γυάλινα, µε αντιπηκτικό SODIUM
CITRATE 3,8% - 0,129M, µε ένδειξη
πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία
ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT
παραγωγής, REF, ή µέθοδος
αποστείρωσης, η ηµεροµηνία λήξης,
διαστάσεων 13Χ75mm, µε πιεστό πώµα
ασφαλείας, στεγανής εφαρµογής και
εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει
εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm,
χωρητικότητας 1,6ml
ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ,
Υποδοχείς σωληναρίων, µε αυτόµατη
απόρριψη βελονών αιµοληψίας,
βελονών αιµοληψίας ασφαλείας και
πεταλούδων αιµοληψίας
ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ,
Πεταλούδες αιµοληψίας- διατρήσεως
σωληναρίων κενού, µε µηχανισµό
εγκόλπωσης της βελόνας από την
φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλισή της.
Μίας χρήσης, αποστειρωµένη,
σωληνίσκος κοντός (περίπου 178mm),Ο
µηχανισµός να ενεργοποιείται µε το ένα
χέρι, µε τρόπο προφανή, γρήγορο και
αποδοτικό, 21G
ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ,
Πεταλούδες αιµοληψίας- διατρήσεως
σωληναρίων κενού, µε µηχανισµό
εγκόλπωσης της βελόνας από την
φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλισή της.
Μίας χρήσης, αποστειρωµένη,
σωληνίσκος κοντός (περίπου 178
mm),Ο µηχανισµός να ενεργοποιείται µε
το ένα χέρι, µε τρόπο προφανή,
γρήγορο και αποδοτικό, 23G
ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ
Πεταλούδες αιµοληψίας κατάλληλες για
λήψεις από ασθενείς µε λοιµώδη
νοσήµατα µε µηχανισµό αυτόµατης
αναρρόφησης της βελόνας από τη
φλέβα και εγκόλπωσης της στο
προστατευτικό κάλυµµα (21G),
πράσινες.
Να φέρουν βελόνη µε ευρύ εσωτερικό
αυλό για γρηγορότερη ροή του
αίµατος.

ΤΕΜ

4.000

0,1700

680

ΤΕΜ

500

1,4300

715

ΤΕΜ

3.000

0,5800

1740

ΤΕΜ

1.000

0,5800

580

ΤΕΜ

300

1,6700

501

*** Οι αναγραφόµενες πιο κάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίµηση των
αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής. Η 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες
αυτές ή τον προϋπολογισµό της προµήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες της, όπως αυτές
θα διαµορφωθούν στη διάρκεια της σύµβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

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

Τηλ:
Οδός

Αριθ:

ΤΚ:

∆/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
2) Συµµετέχω στην υπ.αριθµ…………..πρόσκληση ενδιαφέροντος της 3ης ΥΠΕ για την
προµήθεια……….………………………………….
3) ∆εν 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) ∆εν τελώ σε κάποια από τις αναφερόµενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
6) ∆εν 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 στην πρόσκληση, 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, όπως έχουν καθοριστεί στην πρόσκληση, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του
ιδίου Νόµου

Ηµεροµηνία:

Ο/Η ∆ηλ………

(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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