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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Η Διοίκθςθ τθσ 3θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ (Μακεδονίασ) ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. 1457/22-07-2020 (ΑΔΑ: 614ΦΟΡΕΠ-7Ι6) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 3θσ ΤΠΕ Μακεδονίασ
προκειμζνου να προχωριςει ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ 37τμχ ρολοκουρτίνων, για το
κτίριο επί τθσ οδοφ Μαβίλθ 11, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΤΠΕ (Μακεδονίασ), προςκαλεί όςουσ
δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο και ενδιαφζρονται να κατακζςουν προςφορά ςτθν Κεντρικι
Τπθρεςία

τθσ 3θσ Τ.ΠΕ. (Μακεδονίασ), Αριςτοτζλουσ 16, Σ.Κ. 546 23, Θεςςαλονίκθ. Οι

διαςτάςεισ κα είναι :20τμχ 120Χ185cm, 10τμχ 110Χ185cm, 1τμχ 100Χ185cm, 4τμχ 125Χ185 cm
και 2 τμχ 130Χ185cm.Σα υλικά των ρολοκουρτινϊν κα είναι από ειδικά αντθλιακά υφάςματα,
άκαυςτα, αντιςτατικά, με επζνδυςθ αλουμινίου, για παροχι ποςοςτοφ κερμομόνωςθσ και
μθχανιςμό αλυςίδασ Φ32 με άξονα αλουμινίου ενιςχυμζνο με εςωτερικά νεφρα. Η προςφορά
κα ςυμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά. Η επιλογι των τελικϊν υλικϊν
κα γίνει ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τισ Τπθρεςίασ. τθν προςφορά τθσ προμικειασ κα
ςυμπεριλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ των ρολοκουρτινϊν.
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ ςυνολικι
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), για τθν ανωτζρω προμικεια.
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει ςφμφωνα με τθν υπ’ αρίκμ. πρωτ. 35809/16-07-2020
(ΑΔΑ 653ΔΟΡΕΠ-ΙΕΛ, Κ.Α.Ε.1899.01) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ όπωσ εγκρίκθκε θ
δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 3.472,00€(ςυμπ/νου ΦΠΑ) για τθν ανωτζρω προμικεια.
Γλώςςα: Ελλθνικι
υνολικόσ προϋπολογιςμόσ: 3.472,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν εντόσ κλειςτοφ φακζλου (περιλαμβάνοντασ τθν επιςυναπτόμενθ
Τπεφκυνθ διλωςθ), με τθν ζνδειξθ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για τθν προμικεια 37τμχ
ρολοκουρτίνων, για το κτίριο επί τθσ οδοφ Μαβίλθ 11, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΤΠΕ (Μακεδονίασ).
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Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορών Δευτζρα 03-08-2020 και ώρα 14.30 μμ ςτθν Σεχνικι
Τπθρεςία τθσ 3θσ Τ.ΠΕ. (Μακεδονίασ), Αριςτοτζλουσ 16, Σ.Κ. 546 23, Θεςςαλονίκθ.
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω
θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το
διαγωνιςμό χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.
Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του
Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.
Πλθροφορίεσ κα δίνονται όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από 08:00 π.μ. ζωσ 14:00 μ.μ. από τθ
Διεφκυνςθ τθσ Σεχνικισ υπθρεςίασ, τθσ 3θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ (Μακεδονίασ), (Μόδθ 9,
Σ.Κ. 546 35, Θεςςαλονίκθ)  2310005859.

Ο Διοικθτισ
τθσ 3θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ Μακεδονίασ

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

ΠΡΟ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επϊνυμο:

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

Σθλ:
Οδόσ

Αρικ:

ΣΚ:

Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Σαχυδρομείου (Εmail):

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

Ο/Η Δθλ………
(Τπογραφι)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του
άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει
ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι
10 ετϊν.
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν
δθλοφςα.
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