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ε
Λ. Φπιήο 8 ζηάζε & π. Θενιφγνπ 1
ΙΛΙΟΝ Σ.Κ.13122
Πιεξνθνξίεο: Νηθεθφξνο Γηψξγνο
Σει. 2132015353,
email: ekaprom1@eka-hohosp.gr

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΣΟ ΚΗΜΓΗ ΚΑΙ ΣΗΝ
ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΚΑΣ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
01/2021

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΘΑΛΑΜΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΑΞΗ ΙΙ ΣΤΠΟΤ Α2
Πποκήπςξη ςνοπηικού Γιαγωνιζμού
Πίζηωζη 8.000,00€ με ΦΠΑ
Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ
147/Α), θαη ηελ ππ’ αξηζ., απφθαζε Γ 01/15-01-2021, Θέκα 5ν, πποκηπύζζει ζπλνπηηθφ
δηαγσληζκφ ζε έλα ζηάδην κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Αλαζέηνπζα αξρή

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΔΚΑ)

Δίδνο δηαγσληζκνχ

πλνπηηθφο

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο

πκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή
(Υακειφηεξε ηηκή)

Πξνυπνινγηζκφο

8.000,00€ με ΦΠΑ

CPV

33125000-2

Γηάξθεηα ζχκβαζεο

Σπείρ (3) μήνερ

Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο

Γεςηέπα 15-02-2021 ώπα 11:00 π/μ, ζην
πξσηφθνιιν ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο

Γεςηέπα, 15-02-2021 ώπα 12:00 μ/μ

Σφπνο δηελέξγεηαο

Αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ιζρχο πξνζθνξψλ

120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο

Αξιολόγηζη δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, ηεσνικών και οικονομικών
πποζθοπών ζε ένα ζηάδιο
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ΑΡΘΡΟ 2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1) Ο εηζεξρφκελνο αέξαο λα δηέξρεηαη πξνιεπηηθά κέζσ θίιηξνπ HEPA ελψ ηνπιάρηζηνλ έλα
επηπιένλ θίιηξν HEPA λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εμεξρφκελν αέξα. Σα θίιηξα λα έρνπλ
πηζηνπνηεκέλε ηθαλφηεηα θαηαθξάηεζεο ηνπ 99.99% ησλ ζσκαηηδίσλ κεγέζνπο άλσ ησλ 0.3κm.
2) Η εζσηεξηθή αεξνδπλακηθή ηνπ ζαιάκνπ λα επηηξέπεη ηελ απαγσγή ηνπ 30% ηνπ
θηιηξαξηζκέλνπ αέξα θαη ηελ αλαθπθινθνξία ηνπ 70%.
3) Θάιακνο κεζαίνπ κεγέζνπο εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ : Πιάηνο (κήθνο) mm 1400 (θαηά
πξνζέγγηζε), Βάζνο mm 1000 (θαηά πξνζέγγηζε).
4) Σα κεηαιιηθά κέξε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ζαιάκνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην
ράιπβα.
5) Να θέξεη πξφζζην θηλεηφ παινπέηαζκα (παξάζπξν), ην νπνίν λα δηαζέηεη θαη ηελ εξγνλνκηθά
νξζή θιίζε θαη πιεπξηθά ζηαζεξά παινπεηάζκαηα.
6) Σν ζχζηεκα λα είλαη επηδαπέδην (φρη επηηξαπέδην) θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ βάζε ζηήξημεο επί
ηνπ εδάθνπο, εθφζνλ απηή είλαη απαξαίηεηε.
7) Να δηαζέηεη ςεθηαθφ ζχζηεκα ρεηξηζκνχ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελδείμεηο παξακέηξσλ,
φπσο ηεο ηαρχηεηαο ηεο ξνήο ηνπ αέξα, ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο, ηνπ βαζκνχ δηαπεξαηφηεηαο ησλ
θίιηξσλ, θιπ.
8) Η ηαρχηεηα ξνήο ηνπ αέξα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.40m/s.
9) Να δηαζέηεη ζχζηεκα νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε κε αζθαινχο
ιεηηνπξγίαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην παξάζπξν είλαη αλνηθηφ, ηα θίιηξα είλαη
θνξεζκέλα, ε ηξνθνδνζία ξεχκαηνο παξνπζηάδεη πξφβιεκα, θιπ.
10) Ο ηερλεηφο θσηηζκφο ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο λα είλαη ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 800 lx.
11) Ο ζάιακνο λα δηαζέηεη ιπρλία ππεξηψδνπο θσηφο, ειεγρφκελε απφ ρξνλνδηαθφπηε.
12) Ο ζάιακνο λα δηαζέηεη εζσηεξηθά ηνπιάρηζηνλ έλαλ ξεπκαηνδφηε.
13) Ο ζάιακνο λα δηαζέηεη είζνδν ζχλδεζεο ιχρλνπ αεξίνπ.
14) Σν επίπεδν ζνξχβνπ ιεηηνπξγίαο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 65 dB.
15) Ο ζάιακνο λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα ηάζεο 220V θαη ζπρλφηεηαο 50Hz.
16) Να ζπλνδεχεηαη απφ ην θαηάιιειν ζχζηεκα αδηάιεπηεο παξνρήο ξεχκαηνο.
Γενικοί Όποι:
1) Να επηζπλάπηεηαη, ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ ζήκαλζεο CE.
2) Να πξνζδηνξίδεηαη ην είδνο θαη ε πνζφηεηα φισλ ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ θαη παξειθνκέλσλ,
πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ.
3) Να πποζθέπεηαι εγγύηζη καλήρ λειηοςπγιάρ για ηοςλάσιζηον δύο (2) έηη, θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν πξνκεζεπηήο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαζψο
θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ, κε ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο, ησλ αλαισζίκσλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ
λα βαξχλεη ηνλ ίδην.
4) Να καηαηεθεί καηάλογορ ηων απαιηούμενων αναλωζίμων με ενδεικηικό σπόνο
ανηικαηάζηαζηρ, ηιμή, κόζηορ ανηικαηάζηαζηρ και σαπακηηπιζμόρ αν είναι είδορ ηος
ελεύθεπος εμποπίος η αποκλειζηικήρ διάθεζηρ. Σο ζσεηικό κόζηορ βαπύνει ηο
Νοζοκομείο μόνο μεηά ηην παπέλεςζη ηος σπόνος εγγύηζηρ.
5) Να καηαηεθεί καηάλογορ παπελκομένων με ενδεικηική ηιμή και κόζηορ ηοποθέηηζήρ
ηοςρ.
6) Να καλύπηεηαι από ηεσνική ςποζηήπιξη και ανηαλλακηικά ηοςλάσιζηον για μία 10εηία.
7) Ο ππομηθεςηήρ αναλαμβάνει ηην ςποσπέωζη εγκαηάζηαζηρ ηος θαλάμος, ζηο σώπο
πος θα ςποδεισθεί από ηη Γιεςθύνηπια ηος επγαζηηπίος, με ηςσόν κόζηορ να βαπύνει ηον
ίδιο.
8) Ο ρξφλνο παξάδνζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηηο επηά εβδνκάδεο.
9) Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε παξάδνζεο ηνπ ζαιάκνπ, ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
10) Να ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο, θαη λα πξνβιέπεηαη εθπαίδεπζε ηνπ
εξγαζηεξηαθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ καο.
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11) Να ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ζπληήξεζεο, θαη λα πξνβιέπεηαη εθπαίδεπζε ηνπ ηερληθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ καο.
12) Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο Δζληθέο, Δπξσπατθέο θαη Γηεζλείο
πξνδηαγξαθέο θαη Νφκνπο, φπσο BSI 5726, CWA 15793, EN12469: 2000, ΔΝ 1822-1, ISO
14644-1: 2015, Π.Γ. 186/1995, Οδεγία 90/679/ΔΟΚ, Οδεγία 93/88/ΔΟΚ, IEC61010-1, θιπ.
ΑΡΘΡΟ 3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη ηπείρ (3) μήνερ.
ημειώνεηαι όηι ηο Νοζοκομείο διαηηπεί ηο δικαίωμα ηηρ αςηοδίκαιηρ λύζηρ ηηρ ζύμβαζηρ
ζηην πεπίπηωζη πος ζςναθθεί ζύμβαζη από άλλο ανώηεπο κπαηικό θοπέα ή
διαγωνιζηική διαδικαζία.
ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ,
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ
Νφκνπ 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειψλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεχζπλε
δήισζε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππφδεηγκα.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε
έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο,
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο:
α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»,
β) θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»,
γ) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»,
πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9.
Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ:

Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ.

Ο εληαίνο θάθεινο ζα αλαγξάθεη «ΠΡΟΦΟΡΑ».

Οη επί κέξνπο θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».

Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνχληνο
ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο.
ΑΡΘΡΟ 7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη:
 2 ςπεύθςνερ δηλώζειρ ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη,
 1 ςπεύθςνη δήλωζη ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λα δειψλεη ηελ απνδνρή, πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο
αλαθέξνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ.
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ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο φπσο απηά
απαηηνχληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ.
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε
ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ ηξίησλ
θξαηήζεσλ, εθηφο απφ ην ΦΠΑ.
 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ.
 Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ δεν γίνονηαι δεκηέρ.
ΑΡΘΡΟ 10.

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ πξνζθέξεη ηε σαμηλόηεπη ζςνολική ηιμή,
εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζφηηκεο
ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή.
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε απφ ην αξκφδην φξγαλν παξνπζία
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
ΑΡΘΡΟ 12.

ΚΡΑΣΗΔΙ

Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,07%, ραξηφζεκν 3% επί ΔΑΑΓΗΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ
ΔΑΑΓΗΤ, θφξνο πξνκεζεπηψλ 4%.
Οι κπαηήζειρ πος θα εθαπμοζηούν ηελικώρ είναι αςηέρ πος θα ιζσύοςν ηην ημεπομηνία
έκδοζηρ ηος ενηάλμαηορ.
ΑΡΘΡΟ 13.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Η παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο
ηνπ ζαιάκνπ βηνινγηθήο αζθάιεηαο.
ΑΡΘΡΟ 14.

ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο, ή ηκεκαηηθά, πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή
ηνπο αλά κήλα ή φπσο άιισο ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο ππεξεζίαο.
Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
απαηηνχληαη βάζεη ηνπ Ν4412/16 άξζξν 200.
Σν ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ
Αλάδνρν ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ ζηε
Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηφθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθφ έληαικα, κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία.

4

ΑΔΑ: 6Ε3ΒΟΡΡ1-Δ2Β

21PROC008087828 2021-02-03

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15.

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ

Για κάθε θέμα πος δεν αναθέπεηαι πηηώρ ζηη διακήπςξη ιζσύει η κείμενη Νομοθεζία,
(Ν.4412/16).

ςνημμένα:
1) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο,
2) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα απνδνρή ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο
3) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,
4) Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο Κνηλφο Γηνηθεηήο ΓΝΑ ΚΑΣ-ΔΚΑ
Ηιηφπνπινο Ισάλλεο
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1. Τπόδειγμα ΤΓ για ηα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Ππορ:
ΔΚΑ, για ηον ςνοπηικό Γιαγωνιζμό
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΘΑΛΑΜΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΑΞΗ ΙΙ ΣΤΠΟΤ Α2»

Ο/Η (φλνκα)
Δπψλπκν
Ολνκα & επψλπκν παηέξα
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
α. Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
β.
Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.
4412/2016.
γ.
Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ ζπκθψλσο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
δ.
Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθψλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.
4412/2016
ε.
Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εθφζνλ ν δηαγσληζκφο
θαηαθπξσζεί ζην πξφζσπφ κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξψλ
απφ ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, λα
πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)
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2.

Τπόδειγμα ΤΓ για αποδοσή ηων όπων ηηρ διακήπςξηρ
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986)

Ππορ:

ΔΚΑ, για ηον ςνοπηικό Γιαγωνιζμό

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΘΑΛΑΜΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΑΞΗ ΙΙ ΣΤΠΟΤ Α2

Ο/Η (φλνκα)
Δπψλπκν
Ολνκα & επψλπκν παηέξα
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
α. Έλαβα γνώζη ηων όπων ηηρ παπούζηρ πποκήπςξηρ και ηοςρ αποδέσομαι ανεπιθύλακηα,
θαη είμαι ζύμθωνορ με ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ.
β. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
γ. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο κνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε –καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ.
δ. πκκεηέρσ κε κία κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)
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3.

Τπόδειγμα ΤΓ για ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ

(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Ππορ:
ΔΚΑ, για ηον ςνοπηικό Γιαγωνιζμό
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΘΑΛΑΜΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΑΞΗ ΙΙ ΣΤΠΟΤ Α2

Ο/Η (φλνκα)
Δπψλπκν
Ολνκα & επψλπκν παηέξα
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ,
ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ ή ζην θαησηέξσ
e-mail:
Σαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε
Φαμ

E-mail

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)
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Τπόδειγμα 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ππορ:

ΔΚΑ, για ηον ςνοπηικό Γιαγωνιζμό

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΘΑΛΑΜΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΑΞΗ ΙΙ ΣΤΠΟΤ Α2

Σίκεκα
αξηζκεηηθψο

ΦΠΑ 24%
αξηζκεηηθψο

Σίκεκα κε ΦΠΑ
αξηζκεηηθψο

Σίκεκα
νινγξάθσο

ΦΠΑ 24%
νινγξάθσο

Σίκεκα κε ΦΠΑ
νινγξάθσο

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)
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