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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΚΗΜΔΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
12 /2019

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού
Πίστωση 5.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16(ΦΕΚ
147/Α) καθώς και την υπ’ αριθ. απόφαση ΔΣ 13/28-05-2019, θέμα 6ο, προκηρύσσει
επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του ως
άνω έργου.

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Είδος διαγωνισμού

Επαναληπτικός Συνοπτικός

Κριτήριο κατακύρωσης

Στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά (Χαμηλότερη τιμή)

Προϋπολογισμός

5.000,00€ με ΦΠΑ

Διάρκεια σύμβασης

12 μήνες

Κατάθεση προσφορών έως

Παρασκευή, 21-06-2019 ώρα 11:00 π/μ, στο
πρωτόκολλο του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Ημερομηνία διενέργειας

Παρασκευή, 21-06-2019 ώρα 12:00 μ/μ.

Τόπος διενέργειας

Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Ισχύς προσφορών

120 ημερολογιακές ημέρες

Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών
προσφορών σε ένα στάδιο
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ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το έργο αφορά την απόφραξη, καθαρισμό, αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα αποχέτευσης
και φρεατίων εντός & εκτός των κτηρίων, καθώς και εσωτερικών και εξωτερικών αγωγών του
Νοσοκομείου ΕΚΑ όπως περιγράφεται παρακάτω.
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εργασία Απόφραξης αποχετευτικού δικτύου
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει :
ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΤΕΜ. 44)
-

Δυο ( 2 ) φορές το χρόνο και την περίοδο Μάιος -Ιούνιος & Σεπτέμβριος – Οκτώβριος ,
καθαρισμός - απόφραξη - άντληση πάσης φύσεως αγωγών και φρεατίων όμβριων
υδάτων.

ΦΡΕΑΤΙΑ ΛΗΜΜΑΤΩΝ
-

Τον καθαρισμό - πλύσιμο - απόφραξη - άντληση του Κεντρικού φρεατίου όπως και όλων
των υπολοίπων φρεατίων στους χώρους του νοσοκομείου.
Η εργασίες θα γίνονται όποτε κρίνεται απαραίτητο από την
Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ειδικότερα.
Οι εργασίες, θα γίνονται κάθε φορά που προκύπτει πρόβλημα ή κρίνεται απαραίτητο από την
Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο είναι υποχρεωμένη καθ’ όλο το 24ωρο και εντός 2ωρών 365 ημέρες τον χρόνο – και μετά από κλήση της Τεχνικής Υπηρεσίας , να ανταποκρίνεται άμεσα
και να αποκαθιστά το πρόβλημα που θα παρουσιασθεί.
Μετά την αποκατάσταση της βλάβης είναι υποχρεωμένη να παραδίδει το χώρο εργασίας
καθαρό και να απομακρύνει κάθε άχρηστο υλικό που προήλθε από αυτή.
Η επίβλεψη και ο προγραμματισμός των εργασιών θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.
Οι εργασίες θα είναι :
Έλεγχος και καθαρισμός των φρεατίων όπως και αυτών που βρίσκονται πλησίον αυτού καθώς
και του κεντρικού αγωγού που οδηγεί τα λύματα σε αυτό.
Καθαριότητα των φρεατίων µε απομάκρυνση ή αναρρόφηση όλων των στερεών λυμάτων
(φερτά υλικά , φύλλα κλπ ).
Καθαριότητα σωληνώσεων µε αρίδα του αποφρακτικού μηχανήματος , πλύσιμο µε νερό υπό
πίεση για τον καθαρισμό της λεκάνης των φρεατίων από χώματα και φερτά µε καθαρό νερό,
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καθαριότητα του χώρου εργασίας και απόθεση λυμάτων και μπαζών σε χώρους που
προβλέπεται από υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές.
Εργασίες καθαρισμού εσωτερικά των σωληνώσεων και διακλαδώσεων αυτών που συνδέονται
με τα φρεάτια οποιασδήποτε διατομής.
Πλύσιμο µε νερό υπό πίεση για τον καθαρισμό τους.
Καθαρισμός - απόφραξη - άντληση πάσης φύσεως αγωγών και φρεατίων αποχέτευσης όμβριων υδάτων σε όλο το κυρίως και δευτερεύον εξωτερικό δίκτυο του Νοσοκομείου.
Καθαρισμός – απόφραξη αγωγών, φρεατίων, σωληνώσεων, υδραυλικών υποδοχέων κ.λπ.
στους εσωτερικούς χώρους των κτηρίων.
Αντλήσεις πάσης φύσεως εντός και εκτός κτηρίων.
Έλεγχος - βιντεοσκόπηση πάσης φύσεως αγωγών και φρεατίων εντός και εκτός κτηρίων με
ηλεκτρονική κάμερα ακριβείας όταν απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο από την Τεχνική Υπηρεσία
του Νοσοκομείου για να διαπιστώσει την κατάσταση των δικτύων ή τον εντοπισμό βλάβης ή
άλλου προβλήματος που πιθανόν να παρουσιασθεί.
Καθαρισμός - κόψιμο ριζών εντός και εκτός κτηρίων σε αγωγούς και φρεάτια αποχέτευσης όμβριων με ειδικό εργαλείο (ριζοκόπτη).
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι :
Η εταιρεία να διαθέτει βυτιοφόρα μεγάλης δυναμικότητας.
Η εταιρεία να διαθέτει μηχανήματα απόφραξης μεγάλης ισχύος.
Η εταιρεία να διαθέτει τα πλέον σύγχρονα μέσα, άρτιο εξοπλισμό, ειδικά οχήματα με πιεστικά
μηχανήματα, βυτία και εργαλεία, ώστε να μπορούν να δώσουν λύση σε όλα τα προβλήματα
απόφραξης και καθαρισμού αποχέτευσης, φρεατίων και αγωγών.
Η εταιρεία να διαθέτει έμπειρο και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό οργανωμένο σε συνεργεία
άμεσης επέμβασης που να είναι διαθέσιμα όλο το 24ωρο 365 ημέρες τον χρόνο.
Η εταιρεία να πραγματοποιεί αποφράξεις χωρίς φθορές ή ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο.
Η εταιρεία να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση αποφράξεων,
βουλωμάτων και καθαρισμού πάσης φύσεως- της αποχέτευσης, των φρεατίων και αγωγών,
από όπου και αν προέρχονται ακόμα και από ρίζες δένδρων ή φυτών.
Η εταιρεία να διαθέτει μικροκάμερα βιντεοσκόπησης ώστε να μπορούν να εντοπιστούν
προβλήματα των αγωγών αποχέτευσης.
Σε περίπτωση επείγουσας κλίσης πρέπει η ανταπόκριση να είναι άμεση (εντός δύο (2) ωρών) .
3. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η εταιρεία υποχρεούται να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από την σχετική ισχύουσα νομοθεσία
μέτρα για την Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων της.
Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης, όποιων ζημιών προκληθούν, από
υπαιτιότητα της, στις εγκαταστάσεις και στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών, με δικά της μέσα
και προσωπικό με δική της οικονομική επιβάρυνση.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν, σύμφωνα με τους σχετικούς ελληνικούς κανονισμούς, και με
την επίβλεψη υπαλλήλων του Νοσοκομείου.
Όλες οι εργασίες, θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό του αναδόχου, το
οποίο, θα είναι ασφαλισμένο και θα κατέχει απαραίτητα, την αντίστοιχη επαγγελματική άδεια
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που προβλέπεται από την νομοθεσία, καθώς και υπεύθυνο Ασφαλείας σε περίπτωση
ατυχήματος .
Οι εργασίες θα γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του
Νοσοκομείου. Για το λόγο αυτόν, όπου κριθεί σκόπιμο από την Τεχνική Υπηρεσία, οι εργασίες
θα εκτελεστούν κατά τις απογευματινές ώρες ή και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου &
αργιών.
Οι συμμετέχοντες πριν την κατάθεση των προσφορών τους θα πρέπει επισκεφτούν τους
χώρους του νοσοκομείου και να λάβουν γνώση των χώρων, της έκτασης των εργασιών και
των συνθηκών συντήρησης των δικτύων και να λάβουν αντίστοιχη βεβαίωση από την Τεχνική
υπηρεσία του ΕΚΑ ότι «επισκέφτηκαν τους χώρους του νοσοκομείου και έλαβαν πλήρη γνώση
των εγκαταστάσεων» . Η βεβαίωση να κατατεθεί μαζί με τον φάκελο των τεχνικών προσφορών
του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 3. 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 4. 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 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης είναι Δώδεκα (12) μήνες.
Δύναται να δοθεί παράταση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της
σύμβασης.
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 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.
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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
 1 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει
ότι συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 2 –
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της προσφοράς όπως αυτά
απαιτούνται στο ΑΡΘΡΟ 2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής
προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη
 Θα αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό.
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
 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.
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.
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13.

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 14.

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

Συνημμένα:
1) Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής,
2) Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας,
3) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Αν. Διοικητής
Μπαντής Αθανάσιος
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ΕΘΝΙΚΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. ΚΕΝΤΡΟ
Υπόδειγμα
ΥΔ για
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

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)
Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
για τον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΟΥ 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)
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ΕΘΝΙΚΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2. ΚΕΝΤΡΟ
Υπόδειγμα
ΥΔ για
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

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)
Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
για τον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΟΥ 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)
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπόδειγμα ΥΔ για την ενημέρωση επί του έργου
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)
Προς: ΕΚΑ, για τον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό Υπηρεσίες καθαρισμού και
απόφραξης φρεατίων του 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)
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ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς: ΕΚΑ, για τον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό Υπηρεσίες απόφραξης και
καθαρισμού φρεατίων του ΕΚΑ

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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