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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
06/2019

Υπηρεσίες συντήρησης Η/Ζ και υποσταθμού ΕΚΑ
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Πίστωση 2.300,00 € με ΦΠΑ
Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και την απόφαση ΔΣ 09/02-04-2019, θέμα 13ο,
προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή συναρτήσει των τεχνικών προδιαγραφών, για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου.
ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΑ)

Είδος διαγωνισμού

Συνοπτικός σε ένα στάδιο

Κριτήριο κατακύρωσης

Χαμηλότερη τιμή

Προϋπολογισμός

2.300,00 € με ΦΠΑ

Διάρκεια σύμβασης

12 μήνες

Κατάθεση προσφορών έως

Δευτέρα, 22-04-2019 ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο
του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Ημερομηνία διενέργειας

Δευτέρα, 22-04-2019 ,ώρα 12:00

Τόπος διενέργειας

Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Ισχύς προσφορών

120 ημερολογιακές ημέρες

Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών
προσφορών σε ένα στάδιο

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οι εργασίες συντήρησης που θα χρειαστεί να γίνουν περιγράφονται παρακάτω:
Συντήρηση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) του Ε.Κ.Α.
Στοιχεία Η/Ζ:
Ισχύς = 630KVA
Ημερομηνία κατασκευής = 1991
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Η/Ζ.
Διαστήματα ελέγχων: (Α) = κάθε δύο (2) μήνες
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(Β) = κάθε δώδεκα (12) μήνες ή 200 ώρες λειτουργίας

α/α
i. Α
1
2
3
4
5
6
7
ii. Β
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Γ
1
2
3
4
5
iii. Δ
1
2
3
4
5
6
7
8

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α

Β

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Έλεγχος στάθμης & κατάστασης
ελαίου
Έλεγχος κολάρων
Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως
Ένδειξη οργάνου πιέσεως
Καθαρισμός υγροποίησης
αναθυμιάσεων
Αλλαγή ελαίου
Αλλαγή φίλτρου λαδιού
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Έλεγχος στάθμης πετρελαίου
Έλεγχος κολάρων
Καθαρισμός προφίλτρου &
αποστράγγιση νερού
Καθαρισμός αερισμού δεξαμενής
πετρελαίου
Έλεγχος πεταλούδας & συνδέσεων
ρυθμιστή (govemor)
Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου
Καθαρισμός ανυψωτικής αντλίας
Έλεγχος ακροφυσίων
Έλεγχος αντλίας πετρελαίου
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΑ
Καθαρισμός φίλτρου αέρος
Έλεγχος αεραγωγών & κολάρων
Έλεγχος αερισμού γεννήτριας
Έλεγχος και λίπανση turbo
Αλλαγή φίλτρου αέρος

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Κατά
περίπτωση
Κατά
περίπτωση
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού
Έλεγχος κολάρων
Έλεγχος ψυγείου
Έλεγχος βαλβίδας θερμοκρασίας
νερού
Έλεγχος οργάνου θερμοκρασίας
νερού
Έλεγχος ιμάντων
Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού
Έλεγχος / αλλαγή ψυκτικού υγρού
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ &
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Έλεγχος υγρών & ακροδεκτών
μπαταρίας
Έλεγχος καλωδιώσεων &
συνδέσεων
Έλεγχος ιμάντος εναλλάκτη
φόρτισης
Έλεγχος βολτόμετρου D.C. κατά τη
φόρτιση
Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών
Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού
Έλεγχος λειτουργίας οργάνων
Έλεγχος μίζας
Αλλαγή μπαταριών (τεμάχια δύο)
12V-180Ah η καθεμία. Η αλλαγή
πραγματοποιείται ανά τριετία.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Έλεγχος συνδέσεων &
καλωδιώσεων
Έλεγχος διακόπτη φορτίου
Έλεγχος πεδίου ισχύος
Έλεγχος βολτόμετρου A.C.
L1-L2
L2-L3
L3-L1
L1-N
L2-N

5

L3-N
Ένδειξη αμπερόμετρου A.C.
L1
L2

6

L3
Ένδειξη συχνομέτρου

Ζ
1
2
3
4
5

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Έλεγχος & ρύθμιση βαλβίδων
Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα
Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων
Έλεγχος προθερμαντήρα νερού
Περιποίηση Η/Ζ
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Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
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Φ

X

Φ
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Φ
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Φ

X

Φ

X

Φ

X

Φ

X

Φ

Χ
Χ
Χ
Χ
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Επεξήγηση συμβόλου
(Φ) = έλεγχος υπό φορτίο
ο έλεγχος υπό φορτίο συνίσταται να γίνεται κάθε δίμηνο για τον ολοκληρωμένο λειτουργικό
έλεγχο του Η/Ζ.
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Άμεση ανταπόκριση σε βλάβες 24ώρες x 365ημέρες το χρόνο, εντός 4 ωρών το πολύ.
Άμεση αποκατάσταση βλάβης του συστήματος αυτοματισμού εντός 24ωρών από την κλήση.
Προδιαγραφές για την ετήσια συντήρηση του Υποσταθμού του ΕΚΑ

Μία (1) γενική ,προληπτική συντήρηση του Υποσταθμού Μ.Τ. ο οποίος αποτελείται από δύο
(2) τεμ. Μ/Στές ισχύος 630 KVA έκαστος ,τέσσερα (4 ) τεμ. πεδία Μ.Τ 22 KV και ένα (1) τεμ.
Γ.Π.Χ.Τ. κατά την οποία θα πραγματοποιούνται οι κάτωθι εργασίες:
- Γενικός καθαρισμός του χώρου ,των διακοπτών, των Μ/Στών, των μονωτήρων καθώς και των
υπολοίπων εξαρτημάτων της εγκαταστάσεως ως τον πίνακα Χ.Τ.
- Έλεγχος εξαερισμού χώρου Μ/Στών
- Έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Στών
- Έλεγχος βηματικής γειώσεως χώρου και μεταλλικών τμημάτων
- Έλεγχος καλής καταστάσεως κελύφους Μ/Στών
- Έλεγχος διαρροής ελαίου Μ/Στών
- Έλεγχος στάθμης ελαίου Μ/Στών
- Έλεγχος μονωτήρων
- Εξαερισμός Μ/Στών από σώμα και μονωτήρες
- Έλεγχος κυψέλης Μέσης Τάσης –ασφαλειοαποζευκτών
- Έλεγχος καλωδίων Μ.Τ
- Έλεγχος ακροκιβωτίων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- Έλεγχος οργάνων προστασίας Μ/Στών
- Δειγματοληψία ελαίου προς διάσπαση και εύρεση της διηλεκτρικής του αντοχής
- Έλεγχος και αλλαγή σύλικος στα αναπνευστικά όργανα των Μ/Στών
- Έλεγχος ασφαλειών προστασίας Μ/Στών
- Μέτρηση μονώσεων καλωδίων Μ.Τ
- Μέτρηση μονώσεων Μ/Στών
- Μέτρηση αντιστάσεων του Μ/Στών ( πηνία Μ.Τ.&Χ.Τ.)
- Μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδέτερου κόμβου και μεταλλικών μερών
- Έλεγχος ρελέ δευτερογενούς προστασίας
- Έλεγχος φωτισμού χώρων Υ/Σ
- Έλεγχος πυροσβεστήρων Υ/Σ
-Έλεγχος πινακίδων προειδοποιήσεως κινδύνου στην πόρτα του Υ/Σ
- Έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού (τάπητα -γάντια).
Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Γ.Π.Χ.Τ.
Μία (1) γενική προληπτική συντήρηση του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης κατά την οποία θα
πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες :
- Γενικός καθαρισμός.
- Πλύσιμο με ειδικό υγρό.
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- Γενικές συσφίξεις.
- Έλεγχος των επαφών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα.
Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρό υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την
συντήρηση (στουπιά , ειδικά υγρά , silica cel, γάντια).
Γ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Υ/Σ
Τρείς (3) επιθεωρήσεις του Υποσταθμού ( 1/ ανά τετράμηνο ) κατά τις οποίες θα γίνεται οπτικός
έλεγχος των ανωτέρω τμημάτων για την διαπίστωση της ομαλής τους λειτουργίας.
Οι υποχρεώσεις της συντήρησης περιλαμβάνουν :
Συντήρηση – επιθεώρηση στο χώρο του υποσταθμού .
- Πίνακες Μέσης Τάσης
-Γενικό πίνακα χαμηλής τάσης
-Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης
-Καλώδια Μέσης Τάσης
-Όργανα προστασίας Μ/Των
Μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην Επιτροπή
παραλαβής του ΕΚΑ εγγράφως τις εργασίες που πραγματοποίησε, οποιαδήποτε βλάβη
παρατήρησε, καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
Η συντήρηση θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία του
ιδρύματος και η εταιρεία υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης κατόπιν
ειδοποίησής της.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την άμεση προμήθεια των υλικών που θα χρειασθούν για
την αποκατάσταση παρουσιαζόμενου προβλήματος στον υποσταθμό.
Για τυχόν ανταλλακτικά και λοιπά υλικά , καθώς και αποκατάσταση βλαβών, θα ισχύει τιμολόγιο
εκτός σύμβασης , μόνο κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
Την εκτέλεση της πορείας των εργασιών θα παρακολουθεί αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί
από τη Διεύθυνση του EΚA και θα ελέγχει την ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών , την
αρτιότητα της εργασίας και τη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και δεν θα γίνεται καμία
παρέμβαση από υπαλλήλους του ΕΚΑ που δεν θα έχουν άδεια ΣΤ΄ Υποσταθμών του
Υπουργείου Βιομηχανίας.
Ο ανάδοχος οφείλει να επαναλάβει εντός ευλόγου χρόνου με δική του επιβάρυνση , τυχόν
απορριφθείσες εργασίες από την επιτροπή παραλαβής, λόγω απόκλισης από τις
προδιαγραφές.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΝΑ
ΛΑΒΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Η επίσκεψη θα επιβεβαιώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η
οποία θα υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής.
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ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης είναι Δώδεκα (12) μήνες. Δύναται να δοθεί παράταση, η διάρκεια της
οποίας δεν θα ξεπερνά το 50% της συνολικής συμβατικής διάρκειας, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του αναδόχου.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης αζημίως, στην
περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση μετά από ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας
με την 1η ΥΠΕ ή άλλου ανώτερου κρατικού φορέα.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 25, του
Νόμου 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην
ταχυδρομική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συμμετέχων, με υπεύθυνη
δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται μέσα σε
έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα
στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 7, 8, 9.
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:

Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος
τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας.
ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει:
 2 υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα συνημμένα στη
διακήρυξη υποδείγματα
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει:
Α) Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς όπως αυτά απαιτούνται στο ΑΡΘΡΟ 2 –ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Β) Τα στοιχεία που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση
και πείρα) να εκτελέσει το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την
προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης παρόμοιου έργου.
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής
προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, στο οποίο αναγράφεται η προσφερόμενη
συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Οι τιμές αυτές θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων
κρατήσεων, εκτός από το ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό.
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 10.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ



Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης, η αξία της
οποίας θα ανέρχεται στο 5% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ,
(απαιτείται για συμβάσεις ίσης ή ανώτερης των 2.500,00€).

ΑΡΘΡΟ 11.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή,
εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή.
Σε περίπτωση ισοτιμίας ο ανάδοχος θα επιλέγεται με κλήρωση από το αρμόδιο όργανο παρουσία
των οικονομικών φορέων.
ΑΡΘΡΟ 12.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι κρατήσεις που ισχύουν σήμερα Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,07%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου
ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 8%. Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν τελικώς είναι αυτές που
θα ισχύουν την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος.
ΑΡΘΡΟ 13.

ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας, πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της
συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας για εφάπαξ υπηρεσία ή τμηματικά,
που αναλογεί στην τμηματική παραλαβή της υπηρεσίας ανά μήνα ή όπως άλλως συμφωνηθεί
μεταξύ του αναδόχου και της υπηρεσίας. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ύστερα από την
προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει του Ν4412/16 άρθρο 200.
Το τιμολόγιο του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο θα εκδοθεί ΜΟΝΟ μετά την παράδοση στον
Ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και θα παραδοθεί ΜΟΝΟ στη
Διαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Θα εξοφληθεί με χρηματικό ένταλμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
ΑΡΘΡΟ 14.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία. Σε
περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η υπηρεσία δύναται να ορίσει, στην περίπτωση που δεν έχει
οριστεί σχετική επιτροπή παρακολούθησης του έργου, υπάλληλό της, ως επόπτη της σύμβασης,
με καθήκοντα εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν4412/16.
ΑΡΘΡΟ 15.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
(Ν.4412/16).

7

ΑΔΑ: 69ΥΟΟΡΡ1-728
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
Συνημμένα:
1) Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής,
2) Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας,
3) Υπόδειγμα ΥΔ για την ενημέρωση επί του έργου,
4) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

1.

Ο Διοικητής
Μπαντής Αθανάσιος

Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
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Προς: ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό Υπηρεσίες συντήρησης Η/Ζ και υποσταθμού ΕΚΑ

Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Ονομα & επώνυμο πατέρα
Ονομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α. Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
β.
Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.
γ.
Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου συμφώνως
παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
δ.
Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.
4412/2016
ε.
Αναλαμβάνω την υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για την
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην
παρούσα διακήρυξη συμφώνως του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 και εφόσον ο διαγωνισμός
κατακυρωθεί στο πρόσωπό μου, οφείλω σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών
από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να
προσκομίσω τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
ζ.

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)

2.

Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
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Προς: ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό Υπηρεσίες συντήρησης Η/Ζ και υποσταθμού ΕΚΑ

Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Ονομα & επώνυμο πατέρα
Ονομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τον υπογράφοντα, σχετικά με τον διαγωνισμό,
θα γίνεται νομίμως στη κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο κατωτέρω φαξ ή στο κατωτέρω
e-mail:
Ταχυδρομική
διεύθυνση
Φαξ

E-mail

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)

3.

Υπόδειγμα ΥΔ για την ενημέρωση επί του έργου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986)
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Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς: ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό Υπηρεσίες συντήρησης Η/Ζ και υποσταθμού ΕΚΑ

Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Ονομα & επώνυμο πατέρα
Ονομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Έχω επισκεφθεί τον χώρο του έργου και έχω ενημερωθεί πλήρως για τις συνθήκες εκτέλεσής
του.
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς: ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό Υπηρεσίες συντήρησης Η/Ζ και υποσταθμού ΕΚΑ

11

ΑΔΑ: 69ΥΟΟΡΡ1-728
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τίμημα
αριθμητικώς

ΦΠΑ 24%
αριθμητικώς

Τίμημα με ΦΠΑ
αριθμητικώς

Τίμημα
ολογράφως

ΦΠΑ 24%
ολογράφως

Τίμημα με ΦΠΑ
ολογράφως

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)
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