ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ Ι.Π.
(με μέριμνα της ΔΤΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Πληρ.
Τηλέφωνο
E-mail

: Ι. Θεοτόκη 72, 49132
: A. Kόνταρης
: 26610 87653
: dty@ionio.gr

Κέρκυρα, 08-10-2018
Αρ. πρωτ.: ΔΤΥ/3473/ Φ. 41-18

Προς:

1. «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ»
Ι. Θεοτόκη 5, Κέρκυρα
pf21478@gmail.com
26610-22023
2. «ΥΔΡΟΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ»
Επαρχιακή Oδός Κέρκυρας-Πέλεκα 8
ydrokalipsicorfu@gmail.com
26610-22173
3. «ΠΥΡΟΜΟΡΦΗ»
2ο χλμ ΕΟ Λευκίμμης
piromorf@otenet.gr
26610-38889
4. «Πανάρετος Ιωσήφ Γ.»
Κανάλια & 3ο χλμ Εθνικής Οδού Λευκίμμης
panaretos@otenet.gr
26610-32438

5.Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για την συντήρηση των
πυροσβεστικών συστημάτων κτηρίων του Ι.Π.»
Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή:
Διαγωνιστική
Διαδικασία
Υπηρεσίας:
Τίτλος Υπηρεσίας:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση
«Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για την συντήρηση των
πυροσβεστικών συστημάτων κτηρίων του Ι.Π.»

CPV:

35111500-0 «Συστήματα πυρόσβεσης»,
35111320-4 «Φορητοί πυροσβεστήρες»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη
Χρηματοδότηση:

3.762€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Κωδικός έργου 2014ΣΕ54600031

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου
(=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:
15-10-2018 και ώρα 12:00
(Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να
κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να
περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το
αργότερο μέχρι):
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:
15/10/2018 και ώρα 13:00
Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
Τηλ: 26610-87609
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Β1. Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός
Στα κτήρια: (Ι) Ιονίου Ακαδημίας, (ΙΙ) ΤΙΣ-ΤΑΒΜ, (III) Φοιτητικής Εστίας και (ΙV)
Τ.Μ.Σ. (Αγγλικό Αναρρωτήριο), διαπιστώθηκε η ανάγκη αντικατάστασης των
πυροσβεστικών σωλήνων στις πυροσβεστικές φωλιές λόγω φθοράς χρόνου.
Αναλυτικότερα απαιτείται για :
-την Ιόνιο Ακαδημία: αντικατάσταση πυροσβεστικού σωλήνα 20μ. έκαστος σε 9
πυροσβεστικές φωλιές μετά των εξαρτημάτων σύνδεσής του, δηλαδή 180μ. πυροσβεστικού
σωλήνα.
-το ΤΙΣ-ΤΑΒΜ: αντικατάσταση πυροσβεστικού σωλήνα 20μ. έκαστος σε 14
πυροσβεστικές φωλιές μετά των εξαρτημάτων σύνδεσής του, δηλαδή 280μ. πυροσβεστικού
σωλήνα
-την Φοιτητική Εστία: αντικατάσταση πυροσβεστικού σωλήνα 20μ. έκαστος σε 10
πυροσβεστικές φωλιές μετά των εξαρτημάτων σύνδεσής του, δηλαδή 200μ. πυροσβεστικού
σωλήνα
-το Τ.Μ.Σ. (Αγγλικό Αναρρωτήριο): αντικατάσταση πυροσβεστικού σωλήνα 20μ. έκαστος
σε 8 πυροσβεστικές φωλιές μετά των εξαρτημάτων σύνδεσής του, δηλαδή 160μ.
πυροσβεστικού σωλήνα.
Επιπλέον, για την Φοιτητική Εστία, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των
μέτρων πυροπροστασίας που επιβάλλει η σχετική εγκεκριμένη από την Π.Υ. μελέτη,
απαιτείται η προμήθεια 9 πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg έκαστος, 2 πυροσβεστήρων
αφρού 9lt έκαστος και 4 πυροσβεστήρων οροφής ξηράς κόνεως 12kg έκαστος (στο
λεβητοστάσιο του κτηρίου η χρήση των οποίων έχει λήξει-άνω δεκαετίας) .
(Α) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά 20μ. πυροσβεστικού σωλήνα μετά των εξαρτημάτων
σύνδεσής του: 72€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την αντικατάσταση 41τεμ πυροσβεστικού
σωλήνα 20μ. έκαστος: 2.952€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%). Συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση
και απομάκρυνση των φθαρμένων σωλήνων και υλικών.
(Β) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kg: 30€
(συμπ/νου ΦΠΑ)
Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια 9τεμ. πυροσβεστήρων ξηράς
κόνεως 6kg έκαστος: 270€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%). Συμπεριλαμβάνεται η, κατά τις
υποδείξεις της μελέτης, τοποθέτηση.
(Γ) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα αφρού 9lt: 70€ (συμπ/νου
ΦΠΑ)

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια 2τεμ. πυροσβεστήρων αφρού
9lt έκαστος: 140€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%). Συμπεριλαμβάνεται η, κατά τις υποδείξεις της
μελέτης, τοποθέτηση.
(Δ) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως 12kg:
100€ (συμπ/νου ΦΠΑ)
Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια 4τεμ. πυροσβεστήρων οροφής
ξηράς κόνεως 12kg έκαστος: 400€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%). Συμπεριλαμβάνεται η, κατά τις
υποδείξεις της μελέτης, τοποθέτηση.
Συνολικός προϋπολογισμός: 3.762€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
Ο ανάδοχος πρέπει να εγγυάται την καλή εκτέλεση των εργασιών, από ειδικευμένους
τεχνικούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης. Επίσης να παράσχει πιστοποίηση και εγγύηση των υπό προμήθεια ειδών.
Β2. Αξιολόγηση προσφορών.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει της τιμής.
Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις
συνθήκες του έργου.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης
2.Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος της τήρησης της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3.Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει
στην Υπηρεσία, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4.Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ αυτού και της αναθέτουσας αρχής.
Δ. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1.Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη αρμοδίως.
3.Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα
εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
5.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
6.Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε
τρόπο εκπρόθεσμα, δε θα αξιολογηθούν.
7.Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα αξιολογηθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

8.Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
9.Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), δηλ. στον υποψήφιο που
θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και το προσφερόμενο είδος θα καλύπτει τις ως άνω
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
10.Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ θα επιβαρύνει το Δημόσιο,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11.Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών
12.Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από
την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια του Νομού
Κέρκυρας.
Ε. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως παρατίθεται παρακάτω και να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής στον
οποίο θα περιέχονται τα κάτωθι:
1.Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται δείγμα) του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο
υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:
α)βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας
β)έλαβε γνώση του αντικειμένου της Πρόσκλησης,
γ)πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην
Πρόσκληση,
δ)μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
ε)δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016 καταστάσεις,
στ)είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
ζ)είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.
2.Σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες
εκτέλεσης του έργου.
ΣΤ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
ανάθεση, να υποβάλει στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τα κάτωθι αναφερόμενα
δικαιολογητικά:
1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι
δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:
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 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 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 παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το
ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα
φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των
εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των
Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνεταιρισμού.
2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς
τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
3. Νομιμοποιητικά Έγγραφα:
• Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα
δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κ.λ.π.), τα
οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα
οποία να προκύπτουν:
- Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν
το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
- Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.
• Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών
επιτηδευματία από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
• Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά
έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπου να αναγράφεται ότι:
Α. ο προσφέρων, δεν τελεί υπό πτώχευση, ή διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης και δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.
Β. αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Εσ. Διαν:
-Πρύτανης
-Αναπληρωτές Πρύτανη
-Συντονιστής Υπηρεσιών Ι.Π.
-Δ/νση Οικονομικής Διαχ/σης

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Ο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Ιονίου Πανεπιστημίου
Μαρία Παπαβλασοπούλου

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στοιχεία του υποψήφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………………………………...
Διεύθυνση:……………………………………………………………………………….
Αριθμό τηλεφώνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους
όρους της αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/ 3473 / 8-10-18 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών,
προσφέρω για την: «Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για την συντήρηση των
πυροσβεστικών συστημάτων κτηρίων του Ι.Π.»
Ποσότητα
(τεμάχιο)
Α/Α

Είδος

1

Αντικατάσταση πυροσβεστικού σωλήνα 20μ.

41

2

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6kg

9

3

Πυροσβεστήρας αφρού 9lt

2

4

Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως 12kg

4

Τιμή
Προσφοράς
ανά τεμάχιο
(συμπ/νου
ΦΠΑ)

Συνολική Τιμή
Προσφοράς €
(συμπ/νου ΦΠΑ)

Σύνολο

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή / Σφραγίδα)

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):

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

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.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) βάσει της κείμενης νομοθεσίας είμαι αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας
β) έλαβα γνώση του αντικειμένου της Πρόσκλησης,
γ) αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην Πρόσκληση,
δ) μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016,
ε) η ατομική επιχείρησή μου / εταιρεία δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της
παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 καταστάσεις,
στ) είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
ζ) είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο
(4)
Ημερομηνία:

/2018
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν
ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

