ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ
Ταχ. Κϊδικασ
Ρλθροφορίεσ
Τθλζφωνο
Fax
E-mail

Σρίπολθ
Αρ.πρωτ: 764

: Τζρμα Ερυκροφ Σταυροφ
: 22100
: ΣΚΙΑΔΑΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
: 2710-221182
: 2710-243687
: p.skiadas@ekab.gr
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΣΑΗ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΕΩ ΠΕΜΠΣΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΩΝ ΑΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ ΣΡΙΠΟΛΗ
ΣΟΜΕΑ ΠΑΡΣΗ
Η πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ διενεργείται ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ
Περιεχομζνου με κζμα «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετώπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ
του κορωνοϊοφ COVID-19» (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020)
Το Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ προκειμζνου να προβεί ςτθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια
ικανϊν ποςοτιτων για τθν αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων αναγκϊν προςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει
προςφορά για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ του επιςυναπτόμενου πίνακα ζωσ τθν 09/04/2020,
ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΣΗ, ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΜΕΣΘΣ ΒΟΘΘΕΙΑΣ”EKAB” -ΝΡΔΔ
ΡΑΑΤΘΜΑ ΤΙΡΟΛΘΣ
www.ekab.gr
ΑΕ:12/16-03-2020
ΑΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ
ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ
Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ
ΡΟΣΦΟΑ (ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ),
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/04/2020, ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΣΗ, ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ.
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΩΝ
Εργαςίεσ για τα αςκενοφόρα οχιματα του ΕΚΑΒ Τρίπολθσ Τομζα
Σπάρτθσ ΚΘΘ 4348,ΚΘΘ 1039,ΚΘΘ 6562,ΚΘΙ 3304,ΚΘΟ 9835 και
ΚΘΘ 7242
(ΟΡΩΣ Ο ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΜΕΝΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ)
CPV
ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

50112000-3.
10 ΘΜΕΕΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ
Το ςυνεργείο να βρίςκεται ςε γεωγραφικι κζςθ που να επιτρζπει τθν
εφκολθ πρόςβαςθ και προςζγγιςθ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων και ςε
απόςταςθ (δθλαδι διαδρομι και όχι ακτίνα) που δεν κα είναι
μεγαλφτερθ των 30 χιλιομζτρων από τθν ζδρα του Τομζα Σπάρτθσ.
(ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ)
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ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ
ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
ΤΜΘΜΑΤΙΚΘ ι ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α.Ε.
Α/Α
ΑΔΑ
ΑΡΟΦΑΣΘΣ
ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ

770,00 € πλζον Φ.Ρ.Α., ιτοι 954,8 € με Φ.Ρ.Α 24%.
120 ΘΜΕΕΣ
ΣΟ ΤΝΟΛΟ
0881α.

1662
ΑΝΑΛΘΨΘΣ Ψ9Χ3Ο1Ρ-8ΔΤ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΘΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ:
1)ΤΗΙΜΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 2)ΣΤΑΥΙΑΝΟΡΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΘΛ 3)ΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΣ
ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ & ΥΡΘΕΣΙΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΙΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΡΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ζχει οριςτεί με τθν υπ’ αρικ. ΕΚΑΒ
ΣΥΝ
3/28-01-2020 ΘΕΜΑ 28 Απόφαςθ του
Δ.Σ.του Ε.Κ.Α.Β.

ΠΡΟΦΟΡΕ
Οι υποψιφιοι υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ θλεκτρονικά ςτο e-mail: e-mail: p.skiadas@ekab.gr
Οι προςφορζσ κα αποςτζλλονται, κα κατατίκενται ςε φάκελο πάνω ςτον οποίο κα πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ τα κάτωκι:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΜΕΣΘΣ ΒΟΘΘΕΙΑΣ παράρτθμα Τρίπολθσ
Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ με κεφαλαία γράμματα
Ο αρικμόσ τθσ μικροπρομικειασ ΑΕ τα είδθ ςτα οποία αναφζρεται θ προςφορά
Τα ςτοιχεία του αποςτολζα – προςφζροντοσ
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι μθ προςικουςασ υποβολισ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Οι
προςφορζσ που κα αποςταλοφν μετά τθν άνω θμερομθνία και ϊρα δεν κα αξιολογοφνται. Ο χρόνοσ υποβολισ
των προςφορϊν μειϊνεται ςτο ελάχιςτο δυνατό λόγω του κατεπείγοντοσ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςυμπλθρωμζνθ
ςφμφωνα με το Ρροςάρτθμα που ακολουκεί. Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια
διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ).
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι
ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθν παροφςα και ςφμφωνα με το ν. 4412/16.
2. Θ γνωςτοποίθςθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ του αρμοδίου προσ τοφτο οργάνου του φορζα που διενεργεί
τον πρόχειρο διαγωνιςμό, γίνεται με ζγγραφθ ειδοποίθςθ που αποςτζλλεται με φαξ θ e-mail.
3. Θ παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν, ο χρόνοσ παραλαβισ τουσ, κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ,
απόρριψθ υλικϊν κλπ, διζπονται από τα οριηόμενα ςτα άρκρα 27 , 28, 32,33 και 34 του ΡΔ118/07.
4. Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν, ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από
τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.
Θα λάβει χϊρα βάςει των τιμολογίων του Ρρομθκευτι και κα πραγματοποιθκεί με τθν προςκόμιςθ των
νομίμων παραςτατικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ
που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο για τθν πλθρωμι του.
5. Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ.
6. Πποιο ςτοιχείο ι όροσ δεν αναγράφεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, καλφπτεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ
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20174/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ, κακϊσ και τισ ςχετικζσ περί
προμθκειϊν διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.

ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΘΜΑTA ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΙΡΟΛΘΣ ΤΟΜΕΑ ΣΡΑΤΘΣ

A/A

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ Ε ΕΤΡΩ
(€)(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ
Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΑΘ/ΡΑ
ΕΞΑΓΩΓΘ ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΚΑΙ ΕΡΑΝΑΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ
ΒΑΣΘΣ ΦΟΕΙΟΥ ΑΣΘ/ΟΥ ΚΘΘ 4348

124

ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΦΟΕΙΟΥ ΚΘΘ1039

49,6

ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΣΚΑΛΟΡΑΤΙΟΥ ΡΛΑΪΝΘΣ ΡΟΤΑΣ
ΑΣΘ/ΟΥ ΚΘΘ 6562

99,2

ΑΛΛΑΓΘ ΧΕΟΥΛΙ ΚΑΙ ΟΔΑ ΣΕ
ΚΑΕΚΛΑ,ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΣΡΑΣΜΕΝΘΣ ΚΑΕΚΛΑΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΒΑΣΘΣ ΑΝΑΚΛΘΣΘΣ
ΕΜΡΟΣΘΙΩΝ ΤΟΧΩΝ ΦΟΕΙΟΥ ΑΣΘ/ΟΥ
ΚΘΙ3304

372

ΡΟΣΑΜΟΓΘ ΒΑΣΘΣ ΚΑΙ ΦΟΕΙΟΥ ΑΣΘ/ΟΥ
ΚΘΟ 9835

124

ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΣΡΑΣΜΕΝΟΥ ΦΟΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΕΚΛΑΣ ΑΣΘ/ΟΥ ΚΘΘ 7242

186

ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ:

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ &
ΕΠΙΚΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ
1. Το Συνεργείο ςυντιρθςθσ & επιςκευϊν αυτοκινιτων του αναδόχου κα πρζπει να διακζτει τθν κατά νόμο
απαιτοφμενθ άδεια λειτουργίασ Συνεργείου Αυτοκινιτων. Να υποβλθκεί φωτοαντίγραφο αυτισ με τθν κατάκεςθ
τθσ προςφοράσ.
2. Το Συνεργείο του αναδόχου κα πρζπει να διακζτει όλα τα ειδικά εργαλεία (special tools) και ςυςκευζσ που
απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ εξειδικευμζνων εργαςιϊν ςτουσ τφπουσ αςκενοφόρων οχθμάτων του ΕΚΑΒ που
αναλαμβάνει.
3. Θ αντικατάςταςι των ανταλλακτικϊν, που είναι αναγκαίο να αντικαταςτακοφν, κα γίνεται με γνιςια
ανταλλακτικά (Genuine Parts) και θ προμικειά τουσ κα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο εκτζλεςθσ των
εργαςιϊν. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτθν αγορά γνιςια ανταλλακτικά (Genuine Parts), είναι
δυνατι και θ χριςθ ανταλλακτικϊν εφάμιλλθσ ποιότθτασ (Matching Quality) ι ελλείψει και αυτϊν αντικατάςταςθ
με ανταλλακτικά από τθν ανεξάρτθτθ ι ελεφκερθ αγορά (Independent After Market). Σε κάκε περίπτωςθ που δεν
είναι εφικτι θ ανεφρεςθ προσ χριςθ γνιςιων ανταλλακτικϊν (Genuine Parts) κα πρζπει να ενθμερϊνεται
εγγράφωσ για τοφτο ο ανακζτων φορζασ (ΕΚΑΒ) και μόνο μετά από ςυμφωνία του κα είναι επιτρεπτι θ χριςθ
ανταλλακτικϊν άλλθσ προελεφςεωσ. Θ τιμολόγθςθ των μθ γνιςιων ανταλλακτικϊν κα πρζπει να είναι ςαφϊσ
χαμθλότερθ από τθν τιμι που προκφπτει για τα γνιςια αφαιρουμζνου και του παγίου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ που
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προςζφερε ο ανάδοχοσ. Πλα τα παλαιά ανταλλακτικά που αντικακίςτανται κα πρζπει υποχρεωτικϊσ να
παραδίδονται ςτον ανακζτοντα φορζα μαηί με τα ςχετικά τιμολόγια χρζωςθσ των νζων ανταλλακτικϊν που
τοποκετικθκαν.
6. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παραχωρεί πάντα προτεραιότθτα ςτισ επιςκευζσ των αςκενοφόρων οχθμάτων. Ρροσ
τοφτο δεν κα γίνεται δεκτι κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ των επιςκευαςτικϊν εργαςιϊν για το αςκενοφόρο πάνω από
μία (1) εργάςιμθ θμζρα εκτόσ εάν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ όπωσ βεβαιωμζνθ ζλλειψθ αναγκαιοφντων
ανταλλακτικϊν.
7. Το ςυνεργείο να βρίςκεται ςε γεωγραφικι του κζςθ που επιτρζπει τθν εφκολθ πρόςβαςθ και προςζγγιςθ των
υπθρεςιακϊν οχθμάτων και ςε απόςταςθ (δθλαδι διαδρομι και όχι ακτίνα) που δεν κα είναι μεγαλφτερθ των 30
χιλιομζτρων από τθν ζδρα Τομζα Σπάρτθσ.
8. Το Συνεργείο να διακζτει χϊρο ςτάκμευςθσ αποκλειόμενθσ κάκε περίπτωςθσ παραμονισ ςτάςθσ και
ςτάκμευςθσ προςωρινισ ι μθ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων ςε οδοφσ δθμόςιουσ χϊρουσ.
9. Θα πρζπει οπωςδιποτε να παρζχεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κακϊσ
και για τα τοποκετοφμενα από αυτοφσ ανταλλακτικά για τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ από τθν θμζρα ζκδοςθσ του
ςχετικοφ τιμολογίου.
Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ www.ekab.
-ΟΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΕΚΑΒ ΣΡΙΠΟΛΗ

ΜΠΑΚΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΙΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άξζξν 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Ε-mail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22
ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
1. Εηο βάξνο κνπ δελ ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο:
α) Σπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο
98/773/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει.1)
β) Δσξνδνθία, όπσο απηή νξίδεηαη, αληίζηνηρα, ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ (EE C 195 ηεο
25.6.1997, ζει.1) θαη ζην άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΕΠΠΑ ηνπ Σπκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998,
ζει. 2)
γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ
Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48 δ) Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο θαη ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, όπσο νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ
Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο «Σρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ρξεζηκνπνίεζεο
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/70/EK ηεο Επξσπατθήο
Επηηξνπήο (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), νη νπνίεο ελζσκαηώλνληαη κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166) θαη αληηθαζίζηαληαη νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.2331/1995 (Α΄ 173), όπσο ηζρύνπλ.
(4)
2. α) Δελ ηειώ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, παύζε εξγαζηώλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό,
Ηκεξνκελία:
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(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή
ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

αλαζηνιή εξγαζηώλ ή ηειεί ζε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ.
β) Δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο κνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο,
πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξόκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο
εγθαηάζηαζήο κνπ
γ) Δελ έρσ θαηαδηθαζζεί βάζεη δηθαζηηθήο απόθαζεο πνπ έρεη ηζρύ δεδηθαζκέλνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο
όπνπ εθδόζεθε ε απόθαζε, θαη ε νπνία δηαπηζηώλεη αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή κνπ.
δ) Δελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ ή ζε ζρέζε κε ηελ
επαγγεικαηηθή κνπ ηδηόηεηα πνπ απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηώζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα αξρή.
ε) Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζύκθσλα
κε ηηο 75 2016-06-27 δηαηάμεηο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ.
ζη) Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θόξσλ θαη ηειώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ.
δ) Δελ είκαη έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη θαη' εθαξκνγή
ηνπ παξόληνο ή όηαλ δελ έρσ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.
ε) Είκαη ζε ζέζε, εθόζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν πνπ
απνδεηθλύεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ε δήισζή κνπ.
ζ) Παξαηηνύκαζηε από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο κε νπνηνδήπνηε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα
αλαβνιή ή αθύξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ.

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δειώλσ επηζήκσο όηη έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο
ηνπο όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαζώο θαη όηη ηα ζηνηρεία
πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ είλαη αθξηβείο θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
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