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Λάρισα, 30 Μαρτίου 2020
Αρ.Πρωτ: 2093

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΕΚΑΒ - Παράρτημα Λάρισας, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 27/19-3-2020 Αιτήματος
προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τα κάτωθι.
Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών

Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών
Αποσφράγιση Προσφορών
Περιγραφή του Φυσικού
Αντικειμένου
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ
CPV
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κριτήριο Ανάθεσης
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς
για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της
Σύμβασης
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών
Διάρκεια Σύμβασης

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμήθειας
Ανταλλακτικών & Επισκευής για τα Ασθ/ρα &
Υπηρεσιακά Οχήματα
ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας, περιοχή Μεζούρλο,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ΤΚ 41110.
Έως Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 Ώρα 14.30μμ.
Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 ώρα 11.00πμ
Κινητήρας Εργοστασιακής Ανακατασκευής & Κιβώτιο
Ταχυτήτων Εργοστασιακής Ανακατασκευής
12.096,77 € χωρίς ΦΠΑ
Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1431 (ΑΔΑ:6ΝΔΩΟΡ1ΠΦΦ4)
34311110-4, 34321200-5
Ναι, Παράρτημα Α
H Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά Βάσει Τιμής (μειοδότης)
Στο Σύνολο των τεμαχίων

120 ημέρες
Εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης
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Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο
του ΕΚΑΒ Λάρισας Μεζούρλο Π.Γ.Ν.Λάρισας 41110. Τηλ. 2410 685214 Φαξ 2410 617116
στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
Α) Η λέξη Προσφορά
Β) Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμήθειας Ανταλλακτικών & Επισκευής για τα
Ασθ/ρα & Υπηρεσιακά Οχήματα
ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας, περιοχή Μεζούρλο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Λάρισας, ΤΚ 41110
Γ) Τίτλος: Κινητήρας / Κιβώτιο Ταχυτήτων με ΑΕ 27/19-3-2020.
Δ) Η καταληκτική ημερομηνία λήξης προσφορών 09-04-2020 και ώρα 14.30μμ
Ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Επωνυμία-Φαξ/Τηλ/Email/ΑΦΜ )

1) Εντός του φακέλου οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά». Εντός του φακέλου υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με
το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄, καθώς και τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
παραρτήματος Α’. Τα ιδιωτικά αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο. Τεχνικά και Ενημερωτικά Φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική
γλώσσα χωρίς μετάφραση. Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει την μετάφραση
οποιαδήποτε εγγράφου στην ελληνική γλώσσα και να κατατεθεί εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος.
2) Εντός του φακέλου οι οικονομικοί φορείς υποβάλλου φάκελο με την ένδειξη «οικονομική
προσφορά», σύμφωνα με το εξής υπόδειγμα:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
FAX:
Email:
ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής 27/19-3-2020.
Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη διακήρυξή του, σας προσφέρουμε
την παρακάτω οικονομική προσφορά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ RFL CITROEN
JUMPER 2
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΣΑΣΜΑΝ)
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
5 ΣΧΕΣΕΩΝ CITROEN JUMPER 2
ΚΩΔ. 2232ΝΟ
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΣΑΣΜΑΝ)
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΚΑΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
5 ΣΧΕΣΕΩΝ CITROEN JUMPER 2
4X4
ΚΩΔ. 966678388

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
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ΦΠΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Υπογραφή – Σφραγίδα
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Λοιποί Όροι
• Χρόνος παράδοσης εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης.
• Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτεται ως
απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές.
• Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Παράρτημα του ΕΚΑΒ
Λάρισας έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να
αποσφραγιστούν.
• Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση
φόρου.
• Διευκρινίσεις γίνονται μόνο εγγράφως πριν τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι μέχρι
Τετάρτη 1/4/2020.
• Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 102
του ν.4412/2016
• Αξιολόγηση των προσφορών(δικαιολογητικά-τεχνική και οικονομική προσφορά θα γίνει σε μία
συνεδρίαση, εκτός και εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής(Δ.Σ. ΕΚΑΒ),
η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/16.
• Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης εντός
10 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της επιλογής του.
Για ατομική Επιχείρηση
α) Ποινικό Μητρώο ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
1) κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του ν4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας κα της
δόλιας χρεωκοπίας,
2) δεν έχει καταδικασθεί βάσης απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του
διαγωγή καθώς και
3) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής εάν ο ανάδοχος τελεί υπό πτώχευση ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Τα παραπάνω θα είναι έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης υποβολή τους.
4) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
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5) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου ότι είναι εγγεγραμμένος σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής
Για Νομικά Πρόσωπα
1) Ποινικό Μητρώο ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
α) κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του ν4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας κα της
δόλιας χρεωκοπίας,
β) δεν έχει καταδικασθεί βάσης απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του
διαγωγή. Το ποινικό μητρώο αφορά για της Α.Ε. τους προέδρους ΔΣ καθώς και τα μέλη του και
για τις Ο.Ε, Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε. αφορά τους διαχειριστές.
2) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής εάν ο ανάδοχος τελεί υπό πτώχευση ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου. Τα παραπάνω θα είναι έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης υποβολή τους.
3) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
4) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου ότι είναι εγγεγραμμένος σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής καθώς και αντίγραφο καταστατικού σύστασης και
τυχόν τροποποιήσεων αυτού με πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή το Γ.Ε.Μ.Η.
περί καταχώρησης του καταστατικού σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού.
5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής τελευταίου τριμήνου που να προκύπτει ότι ο
ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπως ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρων
νομοθετημάτων.
6) Έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, τροποποίηση καταστατικού και διορισμό
εκπροσώπων.
• Παραλαβή των υλικών, χρόνος παραλαβής των υλικών, Απόρριψη συμβατικών υλικών –
αντικατάσταση, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του 4412/2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το όποιο ανταλλακτικό ενός αυτοκινήτου προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον τύπο του
αυτοκινήτου, για το οποίο προορίζεται, και τον κωδικό ανταλλακτικού που όρισε ο
κατασκευαστής του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα ο κωδικός ανταλλακτικού του κατασκευαστή
του αυτοκινήτου προσδιορίζει και όλες τις ιδιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει
το πρότυπο ανταλλακτικό το οποίο χρησιμοποιείται στη γραμμή συναρμολόγησης του
οχήματος (ανταλλακτικό πρώτης τοποθέτησης) και τις οποίες ιδιότητες και ποιοτικά
χαρακτηριστικά

θα

πρέπει

υποχρεωτικώς

να

πληρούν

και

τα

υπό

προμήθεια ανταλλακτικά. Συνεπώς τα προς προμήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι
Γνήσια Ανταλλακτικά ή Εφάμιλλης Ποιότητας Ανταλλακτικά, κατά την έννοια του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 461/2010 (Block Exemption Regulation).

Ως

Γνησία

Ανταλλακτικά

γίνονται

δεκτά

τα

παρακάτω:

α) O.E. ανταλλακτικά αυτοκινήτων (O.E.=Original Equipment): Πρόκειται για ανταλλακτικά
αυτοκινήτων, που κατασκευάζονται από κορυφαίους κατασκευαστές με τους οποίους οι
αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν συνάψει συμβόλαια προμηθειών. Τα ανταλλακτικά αυτά
πωλούνται σε συσκευασίες που φέρουν το εμπορικό σήμα της αυτοκινητοβιομηχανίας και
συνήθως αποκαλούνται «Γνήσια ανταλλακτικά / Genuine parts» αυτοκινήτων.

β) O.E.M./O.E.S. ανταλλακτικά αυτοκινήτων (O.E.M.=Original Equipment Manufacturer &
O.E.S.=Original Equipment Supplier): Πρόκειται για τα ίδια ακριβώς ανταλλακτικά
αυτοκινήτων με τα γνήσια, τα οποία προέρχονται ακριβώς από τους ίδιους κατασκευαστές
ανταλλακτικών,

που

προμηθεύουν

τις

αυτοκινητοβιομηχανίες

με

ανταλλακτικά

αυτοκινήτων πρώτης τοποθέτησης. Τα ανταλλακτικά αυτά πωλούνται στις συσκευασίες του
κατασκευαστή τους και όχι στις συσκευασίες που φέρουν το εμπορικό σήμα κάθε
αυτοκινητοβιομηχανίας.
Ως Εφάμιλλης Ποιότητας Ανταλλακτικά (Matching Quality Spare Parts) γίνονται δεκτά τα
ανταλλακτικά που ο παραγωγός τους είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να πιστοποιήσει ότι
τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που
xχρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων.
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Ειδικώς για το τμήμα της διασκευής ενός οχήματος σε Ασθενοφόρο, ο διασκευαστής
χρησιμοποίει, ως επί το πλείστον, τον κωδικό του εξαρτήματος που όρισε ο παραγωγός του
εξαρτήματος και δεν ορίζει άλλον δικό του κωδικό. Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση, το
ανταλλακτικό και χαρακτηριστικά του προσδιορίζονται από το κωδικό του παραγωγού του.

Στην περιγραφή ενός ανταλλακτικού είναι δυνατόν να ζητούνται “Ανταλλακτικά
εργοστασιακής ανακατασκευής”. Σε αυτή την περίπτωση καθορίζονται τα ακόλουθα:
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ανακατασκευής (Remanufactured or Rebuilt Parts): Πρόκειται
για προηγουμένως χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία έχουν υποστεί
ανακατασκευή και λειτουργούν ως καινούρια ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Εφόσον
ζητούνται, γίνονται δεκτά μόνον εργοστασιακής ανακατασκευής ανταλλακτικά. Δηλαδή
ανταλλακτικά που ανακατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τον ποιοτικό
έλεγχο και την έγκριση του αρχικού κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνονται δεκτά
απλώς μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Γ. Τζημόπουλος
2. Ι. Αδάμπας
3. Α. Παπαδόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
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)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

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:
1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1)
β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου (EE C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48 δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L
309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ
L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και
αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν.2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.
2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.
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β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου
γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία
διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.
δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο
του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις 75 2016-06-27 διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και
τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις
πληροφορίες αυτές.
Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε
δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που
περιλαμβάνει η δήλωσή μου.

Ημερομηνία:

…../…./20…..

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)
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