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ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ

ΔΙΟΙΚΗΗ 3θσ ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ/ΣΜΗΜΑ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑ

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΜΟΔΗ 9, 546 35, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Βαςίλογλου τζλλα

ΣΗΛΕΦΩΝΟ

2310005859

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ

pedy.paraggelies @3ype.gr

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΗ ΣΙΜΗ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΣΟ ΑΡΓΟΣΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΣΙ
ΗΜΕΡΑ:
Σρίτθ, 28/09/2021,
ΩΡΑ: 14:30μμ

ΚΩΔΙΚΟI CPV

33156000-8 και 39100000-3

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΧΩΡΙ ΦΠΑ)

5.725,80€

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΨΤΧΟΛΙΚΩΝ ΣΕΣ (ΧΩΡΙ
ΦΠΑ)
4.185,48€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΧΩΡΙ ΦΠΑ) 1.540,32€

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ)

7.100,00€

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΨΤΧΟΛΙΚΩΝ ΣΕΣ (ΜΕ
ΦΠΑ)
5.190,00€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΜΕ ΦΠΑ)
1.910,00€

ΚΡΑΣΗΕΙ

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ
ΤΜΒΑΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ ΒΑΡΤΝΕΣΑΙ ΜΕ ΣΙ
ΝΟΜΙΜΕ ΚΡΑΣΗΕΙ ΟΠΩ ΑΤΣΕ
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΙΧΤΟΤΝ
ΔΤΟ (2) ΜΗΝΕ ΑΠΟ ΣΗΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
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ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία

Διοίκθςθ 3θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ Μακεδονίασ

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ

Αριςτοτζλουσ 16

Πόλθ

Θεςςαλονίκθ

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ

54623

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ NUTS

EL52

Είδοσ φορζα

ΝΠΔΔ

Κφρια δραςτθριότθτα

Τγεία

Σθλζφωνο

2313320500

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.3ype.gr

1) ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Θ παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ εκδοκείςεσ
κανονιςτικζσ πράξεισ και ειδικότερα:
Α) Από τισ διατάξεισ:
1. Του Ν.3329/2005 (81/Αϋ/2005) «Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και
λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Του Ν.3580/2007 (134/Αϋ/2007) «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ».
3. Του Ν.3918/2011 (31/Αϋ/2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ».
4. ΤουΝ.4013/2011 (204/Αϋ/2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 61 του Ν. 4146/2013 (90/Αϋ/2013).
5. Του Ν.4072/2012 (86/Αϋ/2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ – Νζα εταιρικι μορφιΣιματα- Μεςίτεσ Ακινιτων- φκμιςθ Θεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ»,
Μζροσ Δεφτερο, Νζα εταιρικι μορφι: Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ).
6. Του Ν.4238/2014 (38/Αϋ/2014) «Ρρωτοβάκμιο Εκνικό Δίκτυο Υγείασ (Ρ.Ε.Δ.Υ.), αλλαγι ςκοποφ
Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. και λοιπζσ διατάξεισ».
7. Του Ν.4250/2014 (74/Αϋ/2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ
161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ».
8. Του Ν.4254/2014 (85/Αϋ/2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο
πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ».
9. Του N.4412/2016 (47/Αϋ/2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί, ςυμπλθρωκεί ζωσ
ςιμερα και ιςχφει.
10.Του Ν. 4441/2016 ( ΦΕΚ 227/τ.Αϋ/06.12.2016), Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων,
άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ.
11.Του Ν.4486/2017 (115/Αϋ/2017) «Μεταρρφκμιςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ επείγουςεσ
ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ».
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12.Τον υπ’ αρικμ. Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για
τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ
95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων).
13.Τισ διατάξεισ του άρκρου 41 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 84/τ. Α'/13.04.2020)
«Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ»
Β) Από τισ αποφάςεισ:
1.

Τισ υπ’ αρικμ α) 42959/26-08-2021 (ΑΔΑ ΨΓΨ5ΟΕΡ-ΙΝΔ, Κ.Α.Ε.1899.01) Απόφαςθ Ανάλθψθσ
Υποχρζωςθσ όπωσ εγκρίκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 5.190,00€ (ςυμπ/νου ΦΡΑ) για τθν
ανωτζρω προμικεια επιςτθμονικϊν εργαλείων και β) 42960/26-08-2021 (ΑΔΑ Ψ61ΝΟΕΡ-ΡΜΛ,
Κ.Α.Ε. 7111.01) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ όπωσ εγκρίκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ
1.910,00€ (ςυμπ/νου ΦΡΑ) για τθν ανωτζρω προμικεια ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ.

2.

Τθν υπ’ αρικμ. 1838/06-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΝΥΟΕΡ-ΣΚ), Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 3θσ Υ.ΡΕ. με
τθν οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ με πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για
τθν προμικεια επιςτθμονικϊν εργαλείων ψυχολογικϊν τεςτ και ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ για τισ
ανάγκεσ του Κζντρου Ραιδοψυχικισ Υγιεινισ Θεςςαλονίκθσ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΥΡΕ
(Μακεδονίασ).

2) ΠΡΟΚΛΗΗ-ΓΕΝΙΚΑ
Θ Διοίκθςθ τθσ 3θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Μακεδονίασ, προκειμζνου να προχωριςει ςτθν
προμικεια επιςτθμονικϊν εργαλείων ψυχολογικϊν τεςτ και ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του
Κζντρου Παιδοψυχικισ Τγιεινισ Θεςςαλονίκθσ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΤΠΕ (Μακεδονίασ) όπωσ αναφζρονται
αναλυτικά ςτο παράρτθμα (Α), προςκαλεί όςουσ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο και ενδιαφζρονται να
κατακζςουν προςφορά ςτθ Διοίκθςθ τθσ 3θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ (Μακεδονίασ), Αριςτοτζλουσ 16,
54623, Θεςςαλονίκθ.
Η διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ διενεργείται με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, ανά κατθγορία ειδϊν (CPV 33156000-8 και 391000003), αποκλειςτικά βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ. Οι προςφορζσ δφνανται να αφοροφν μία μόνο
κατθγορία ειδϊν ι και τισ δφο ι και επί μζρουσ τμιματα αυτϊν.
Με ςκοπό τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ ζχουν εκδοκεί οι υπ’ αρικμ. α) 42959/26-08-2021 (ΑΔΑ ΨΓΨ5ΟΕΡ-ΙΝΔ,
Κ.Α.Ε.1899.01) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ όπωσ εγκρίκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 5.190,00€
(ςυμπ/νου ΦΡΑ) για τθν ανωτζρω προμικεια επιςτθμονικϊν εργαλείων και β) 42960/26-08-2021 (ΑΔΑ
Ψ61ΝΟΕΡ-ΡΜΛ, Κ.Α.Ε. 7111.01) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ όπωσ εγκρίκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ
ποςοφ 1.910,00€ (ςυμπ/νου ΦΡΑ) για τθν ανωτζρω προμικεια ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ.
Οι προςφορζσ πρζπει να κατατεκοφν εντόσ κλειςτοφ φακζλου, με τθν ζνδειξθ: «Πρόςκλθςθ
ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια επιςτθμονικϊν εργαλείων ψυχολογικϊν τεςτ και ξενοδοχειακοφ
εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Κζντρου Παιδοψυχικισ Τγιεινισ Θεςςαλονίκθσ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ
ΤΠΕ (Μακεδονίασ)» ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ, 3οσ ΟΡΟΦΟ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ 3θσ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΡΙΣΟΣΕΛΟΤ 16, ΣΚ 54623, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ.
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Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν: Μζρα Σρίτθ,

28/09/2021 και ϊρα 14:30

Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα,
είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.
3) ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α) ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74
οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να προςκομίςουν τα κάτωκι δικαιολογθτικά κατά τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ τουσ:

i.

Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο
ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει
ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα
που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.

ii. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ, που να
είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό
χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να
προκφπτει ότι δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
iii. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και
τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ) προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
2. Σισ δφο (2) υπεφκυνεσ δθλϊςεισ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Β),
υπογεγραμμζνεσ από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα. Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ οικονομικοφ φορζα
ορίηεται με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου
13 του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017. «Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα , νοείται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ».

Διευκρινίηεται ότι:
οι απαιτοφμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται, επί εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε.)
και προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από όλουσ τουσ διαχειριςτζσ τουσ ι πρόςωπο ειδικϊσ
εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ και επί ανωνφμων εταιριϊν (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευκφνοντα
ςφμβουλο ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ.
Ωσ προσ ό,τι αφορά ειδικϊσ τθν ανυπαρξία ποινικισ καταδίκθσ, οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ αφοροφν
τα πρόςωπα όλων των διαχειριςτϊν των Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. (προςοχι, εφόςον υπάρχει πζραν του
ενόσ διαχειριςτισ, θ αναφερόμενθ διλωςθ κα πρζπει να ςυνταχκεί και από όλουσ τουσ διαχειριςτζσ) και
του προζδρου και του διευκφνοντοσ ςυμβοφλου των Α.Ε., υπογράφονται δε μόνον από αυτοφσ, εκτόσ και
αν κατατεκεί ςχετικό πλθρεξοφςιο ι εξουςιοδότθςθ.
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Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ

Στθν οικονομικι προςφορά κα αναγράφεται το ανά είδοσ αλλά και το ςυνολικό τίμθμα ςε Ευρϊ (€) για
τθν προμικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του οφκαλμολογικοφ Ιατρείου, ςτον φορζα
ΡΦΥ ΚΥ Αλεξάνδρειασ, που αναφζρονται ςτο παράρτθμα (Α). Θ τιμι κα αναγράφεται χωρίσ ΦΡΑ, κακϊσ και με
ΦΡΑ.
Διευκρινίηεται ότι: το ποςό του ΦΡΑ βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με
όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και τα πάςθσ φφςεωσ ζξοδα, όπωσ μεταφορικά κλπ, και κα πρζπει να ζχουν
ςυνυπολογιςκεί ςτθν προςφερόμενθ τιμι.
Οποιαδιποτε οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό κα απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
4) ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ωσ τελικόσ ανάδοχοσ για το κάκε είδοσ, αναδεικνφεται ο προςφζρων τθ χαμθλότερθ τιμι για το
είδοσ αυτό (Ραράρτθμα Α, Ρίνακασ 1.
Θ κατακφρωςθ κα πραγματοποιθκεί ζπειτα από τθ λιψθ τθσ Απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
φςτερα από τθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ
γίνεται εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα ανάδοχο.
5) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
I. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι δφο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ.
II. Οι προςφορζσ των ενδιαφερομζνων κα ζχουν ιςχφ τουλάχιςτον εξιντα (60) θμζρεσ από τθν
θμερομθνία κατάκεςθσ.
III. Θ προςφορά κα κατατεκεί ςε δφο αντίτυπα (ΡΩΤΟΤΥΡΟ και ΑΝΤΙΓΑΦΟ).
IV. Σχετικά με τθν τιμολόγθςθ και τθν πλθρωμι του τιμολογίου: το τιμολόγιο κα εκδοκεί ανάλογα με τθν
δζςμευςθ πίςτωςθσ, όπωσ οφείλει να ενθμερωκεί ο ανάδοχοσ από το Λογιςτιριο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ. Τα τιμολόγια κα εκδοκοφν υποχρεωτικά μετά τθν θμερομθνία καταχϊρθςθσ τθσ ςφμβαςθσ
ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Για τθν πλθρωμι, εκτόσ του τιμολογίου, απαιτείται θ προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο
των απαιτοφμενων από το Νόμο δικαιολογθτικϊν, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, (όπωσ φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), κακϊσ και κάκε
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν κα ηθτθκεί από το Λογιςτιριο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ πλθρωμι
του τιμολογίου κα γίνει μετά τθ κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ.

Ο Διοικθτισ τθσ 3θσ ΤΠΕ (Μακεδονίασ)

Δρ. Παναγιϊτθσ Μπογιατηίδθσ
ΤΝΗΜΜΕΝΑ:
1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α) – ΠΙΝΑΚΕ ΕΙΔΩΝ

2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Β) - ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΩΕΙ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α)
ΠΙΝΑΚΕ ΕΙΔΩΝ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΡΙΡΛΩΝ
ΕΙΔΟΣ
ΤΑΡΕΗΑΚΙ ΜΕ ΚΑΕΚΛΕΣ ΣΕΤ ΡΑΙΔΙΚΟ
ΤΑΡΕΗΙ ΜΑΓΑΙΤΑ ΜΕ ΦΟΜΑΪΚΑ
ΚΑΕΚΛΑ ΧΩΜΑΤΙΣΤΘ
ΤΙΘΕΣΙΟ ΚΑΝΑΡΕΔΑΚΙ
ΔΙΘΕΣΙΟ ΚΑΝΑΡΕΔΑΚΙ
ΡΟΛΥΘΟΝΑ
ΡΑΙΧΝΙΔΟΘΘΚΘ ECONOMY 8 ΘΕΣΕΩΝ

ΡΟΣΟΤ.
3
1
5
1
1
1
1
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΩΝ ΕΓΑΛΕΙΩΝ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ
Α/Α
1
2
3
4
5

ΕΙΔΟΣ
WISC V-GR COMPLETE KIT 1
WISC V-GR COMPLETE KIT 2
WPPSI III-GR COMPLETE KIT 1
WPPSI III-GR COMPLETE KIT 1
ACHENBACH ΣΕΤ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΘΛΙΚΙΑΣ (Εγχειρίδιο)

ΡΟΣΟΤ

6

1

7

ACHENBACH ΣΕΤ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΘΛΙΚΙΑΣ (Εγχειρίδιο
και 6 φόρμεσ)
ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΕΤ 8

8

ΦΑΝΤΑΣΟΥ & ΣΥΜΡΛΘΩΣΕ ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ

2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ FRIZZLE
ΡΥΓΟΣ ΙΣΟΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ
ΛΑΒΘ ULTRA PENCIL GRIP SMALL
ΧΑΑΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΘΣ
ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΩΝ ΣΕΤ
ΜΑΝΤΕΨΕ ΡΩΣ ΝΟΙΩΘΩ
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΡΕΛΑΔΕΣ-ΨΕΜΑΤΑ
PATTERN BLOCKS ΞΥΛΙΝΑ
ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΗΘΛΙΑ
ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΒΟ
ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΛΥΡΘ
ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΧΑΑ
ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΘΣΘ
ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΝΤΟΡΘ
ΑΛΛΘΛΟΥΧΙΕΣ ΑΣΤΕΙΩΝ ΙΣΤΟΙΩΝ
ΣΡΙΤΑΚΙ ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘΣ ΣΧΘΜΑΤΩΝ

2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ΡΟΥΛΑΚΙ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΟ SENSORY
ΜΘΛΟ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΟ SENSORY
ΣΚΙΟΥΑΚΙ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΟ SENSORY
ΜΑΝΙΤΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΟ SENSORY
ΣΚΑΤΗΟΧΟΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΟ SENSORY
ΒΑΤΟΜΟΥΟ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΟ SENSORY
ΓΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΘ SENSORY
ΚΟΤΟΥΛΑ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΘ SENSORY
ΚΟΚΟΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΟΣ SENSORY
ΣΑΛΙΓΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΟ SENSORY
ΘΛΙΟΣΡΟΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΟΣ SENSORY
ΤΟΥΛΙΡΑ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΘ SENSORY
ΡΟΒΑΤΟ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΟ SENSORY
ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΟ SENSORY
ΚΟΥΝΕΛΙ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΟ SENSORY

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

40
41
42
43
44
45
46
47

ΣΡΙΤΑΚΙ ΡΟΥΛΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΟ
ΡΑΣΙΝΑΔΑ ΜΙΚΘ SENSORY
ΡΑΣΙΝΑΔΑ ΜΕΓΑΛΘ SENSORY
ΘΑΜΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΟΣ
ΘΑΜΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΟΣ
ΜΟΚΕΤΑ ΚΟΥΤΣΟ ΓΚΙ POLYESTER
ΜΟΚΕΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟ
ΚΟΥΗΙΝΑ ΞΥΛΙΝΘ MY KITCHEN outofs

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

ΚΟΥΗΙΝΑ ΜΙΝΙ ΜΕ ΝΕΟΧΥΤΘ
ΣΕΤ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ GOURMET
ΣΕΤ ΣΑΛΑΤΑΣ GOURMET
ΔΑXΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ 3 ΓΟΥΟΥΝΑΚΙΑ SHOWTIME
ΔΑXΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ XIONATH SHOWTIME
ΚΑΘΕΦΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50Χ120ΕΚ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΤ ΡΛΑΣΤΙΚΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 12 ΤΜΧ
ΦΟΥΤΑ ΣΕΤ ΡΛΑΣΤΙΚΑ
ΦΟΥΤΑ 12 ΤΜΧ
ΗΩΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 8 ΤΜΧ
ΗΩΑΚΙΑ ΤΘΣ ΗΟΥΓΚΛΑΣ 7 ΤΜΧ
ΗΩΑΚΙΑ ΤΘΣ ΦΑΜΑΣ 11 ΤΜΧ
ΒΕΣ ΤΘ ΜΑΜΑ
ΒΕΣ ΡΟΥ ΗΟΥΝ ΤΑ ΗΩΑ
ΨΑΕΜΑΤΑ
ΝΤΥΣΕ ΤΟΝ MARC outofs
ΚΟΥΜΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘ
COLORCARDS ΑΛΛΘΛΟΥΧΙΕΣ ΣΕ 6 & 8
COLORCARDS AITIA & ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ
COLORCARDS ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ
ΡΑΗΛ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΘ ΤΟΥ ΚΑΙΟΥ ΣΕΤ 8
ΡΑΗΛ ΞΥΛΙΝΟ ΤΟ ΝΘΡΙΑΤΩΓΕΙΟ 24 ΤΜΧ
ΦΩΤΟΓΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΑ outofs
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ outofs
ΡΑΗΛ ΜΕ ΤΙ ΤΑΙΙΑΗΕΙ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΡΟ…
ΡΟΥ ΗΟΥΝΕ ΤΑ ΗΩΑ
ΡΑΗΛ ΑΝΤΙΘΕΤΑ
ΚΑΤΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ
ΑΛΛΘΛΟΥΧΙΕΣ ΜΙΚΩΝ ΙΣΤΟΙΩΝ (4-5)
ΑΛΛΘΛΟΥΧΙΕΣ ΑΣΤΕΙΩΝ ΙΣΤΟΙΩΝ
ΡΟΛΥΣΦΘΝΩΜΑΤΑ ΑΓΟΚΤΘΜΑ
ΡΟΛΥΣΦΘΝΩΜΑΤΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΥ
ΣΦΘΝΩΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΒΘ ΗΩΑ ΦΑΜΑΣ
ΣΦΘΝΩΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΒΘ ΣΧΘΜΑΤΑ
ΣΦΘΝΩΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΒΘ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΣΦΘΝΩΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΒΘ ΑΓΙΑ ΗΩΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΑΣΟΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΗΩΑΚΙΑ
ΧΑΤ. ΔΙΑΚΟΣΜΘΣΘ ΜΕΓΑΛΟ ΟΥΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
ΧΑΤ. ΔΙΑΚΟΣΜΘΣΘ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΑ ΓΛΑΣΤΑΚΙΑ
ΧΑΤ. ΔΙΑΚΟΣΜΘΣΘ ΤΑ ΔΕΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΟΧΩΝ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Β) - ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΩΕΙ
Α. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΜΗ ΤΝ∆ΡΟΜΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Θ 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)

ΡΟΣ(1):

3θ ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ο – Θ Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
Θμερομθνία γζννθςθσ(2):
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:
Τόποσ Κατοικίασ:
Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):

Τθλ:
Οδόσ:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ Θλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Στο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μασ ςτθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ με αντικείμενο τθν προμικεια επιςτθμονικϊν εργαλείων ψυχολογικϊν τεςτ
και ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Κζντρου Ραιδοψυχικισ Υγιεινισ Θεςςαλονίκθσ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΥΡΕ (Μακεδονίασ),
αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), 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:
•

Δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ μου αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ
Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ
31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς.
3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ
Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν
προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).

•

Δεν τελϊ υπό πτϊχευςθ, δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν τελϊ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχω αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου.

•

Δεν ζχω ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016.

•

Δεν ζχω ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ.

•

Δεν ςυντρζχει καμία από τισ καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ ςυμμετοχισ μου ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά
το οριηόμενα ςτα άρκρα 24 του ν. 4412/2016.

•

Δεν ζχω παράςχει ο ίδιοσ, ι ςυνδεδεμζνθ με εμζνα επιχείρθςθ ςυμβουλζσ ςτθν 3θ ΥΡΕ Μακεδονίασ ι ζχω με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ –*πλθν αυτϊν που ζχουν δθμοςίωσ γνωςτοποιθκεί εντόσ του πλαιςίου του άρκρου 46
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του ν. 4412/2016+- κατά το οριηόμενα ςτα άρκρα 48 του ν. 4412/2016.

Δεν ζχω επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμοςιάσ
ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ.
•

Δεν ζχω κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ
των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ και δεν ζχω αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.

•

Δεν ζχω επιχειριςει να επθρεάςω με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςω εμπιςτευτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να μου αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχω εξ αμελείασ
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ.

•

Δεν ζχω διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβάλω τθν ακεραιότθτα μου, για το οποίο μου επιβλικθκε ποινι
που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.

•

Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ μου και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του αποκλειςμοφ από
διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Υπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.

•

Οι αςφαλιςτικοί φορείσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ τόςο των διαχειριςτϊν όςο και των εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ μου είναι:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

•

Δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ τθσ επιχείρθςθσ μου, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι
ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ
εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό
ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ

•

Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του Ν.4412/2016

•

Ραραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ για αναβολι, ματαίωςθ ι ακφρωςθ του
Διαγωνιςμοφ

•

Δεν κα ενεργιςω ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ εφόςον επιλεγϊ.

•

Λαμβάνω τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξω τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ τζτοιεσ

•

Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφομαι για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ
των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα

Θμερομθνία:
Ο/Θ Δθλ.

(Υπογραφι - Σφραγίδα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ

ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ 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) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.
(2) Αναγράφεται
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Β. ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΟΥΣ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)
Θ 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)

ΡΟΣ(1):
Ο – Θ Πνομα:

3θ ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
Θμερομθνία γζννθςθσ(2):
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:
Τόποσ Κατοικίασ:
Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):

Τθλ:
Οδόσ:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ Θλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Στο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μου ςτθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ με αντικείμενο τθν προμικεια επιςτθμονικϊν εργαλείων ψυχολογικϊν τεςτ
και ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Κζντρου Ραιδοψυχικισ Υγιεινισ Θεςςαλονίκθσ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΥΡΕ (Μακεδονίασ), 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:
•
•
•
•

Ζλαβα γνϊςθ του κειμζνου τθσ διακιρυξθσ και ςυμφωνϊ απόλυτα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ αυτισ.
Ρλθρϊ όλα τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του Ν4412/2016.
Οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ κα πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
Διακζτω το απαιτοφμενο ζμπειρο προςωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλιςμό για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Θμερομθνία:
Ο/Θ Δθλ.

(Υπογραφι - Σφραγίδα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ 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) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.

