ΠΡΟΣ :

ΚΟΙΝ.:

ΣΣΑΣ/Επιτροπή Αγορών

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φ.831/9/1855
ΣΣΑΣ/ΔΝΤΗ ΠΡΣ & ΔΜ
Σ.443
ΕΟΥ – Γρ.Προμηθειών ΤΗΛ 2310962140 -39-13
FAX 2310962140
Θεσ/νίκη,

ΘΕΜΑ :

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μεταλλικών
περσίδων

ΣΧΕΤ :

α. Ν.4412/8-8-2016 < Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014
25/ΕΕ)> άρθρο 66.
β. Ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα
Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
γ. Ν.Δ 721/70 (ΦΕΚ 251Α/70) < Περι Οικονομικής Μερίμνης και
Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων >.
δ. Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις
ε. Φ.831.1/89/374658/Σ.684/15-02-2018/ΓΕΕΘΑ/Γ3 (Διαταγή διάθεσης
πίστωσης)

1. Έχοντας υπόψη τα καθοριζόμενα στα (α) έως (ε) σχετικά,
Προκηρύσσουμε
2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με έγγραφες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με
κριτήριο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μεταλλικών περσίδων
πάχους 25 mm και την τοποθέτησή τους στην αίθουσα διεξαγωγής ψυχομετρικών
δοκιμασιών της Σχολής, σύμφωνα και με τις συνημμένη τεχνική περιγραφή και στις
ποσότητες που αναγράφονται σε αυτή.
3. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων
τετρακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ (€ 1.438,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%),
κρατήσεων 4,15816% επί της καθαρής αξίας και θα χρηματοδοτηθείαπό το ΓΕΕΘΑ
ΚΑΕ 1699.
4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά (προσωπικά ή
μέσω εκπροσώπου ή ταχυδρομικώς) εντός σφραγισμένου φακέλλου στη ΣΣΑΣ στη
διεύθυνση Πλήθωνος Γεμιστού 1 – Θεσσαλονίκη – ΤΚ 54638 (Κεντρική Γραμματεία
ΣΣΑΣ) μέχρι την 5 Απριλίου ημέρα Πέμπτη
και ώρα 12:00 μ.μ. Στην
περίπτωση της ταχυδρομικής επιστολής, η Σχολή ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο
και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
5. Οι Προσφορές που θα παραληφθούν από την Σχολή μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα ή με τρόπο διαφορετικό εκ των ανωτέρω αναγραφομένων δεν θα
γίνονται αποδεκτές.

6. Προσφορές που κατατίθενται στη Σχολή μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και
ώρες θεωρούνται ως μη κανονικές.
7. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ενενήντα (90)
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαφερετικά θα απορρίπτονται.
8. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σε
συμπεριλαμβανομένου των προβλεπομένων κρατήσεων

ευρώ

προ

ΦΠΑ

και

9. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο
προμηθειών της Σχολής. Τηλέφωνο: 2310962140-39 Αρμόδιος Χειριστής: Υπλγός
(ΥΠ) Κουγιάννη Βασιλική ή ΜΥ Α’ βαθμού Μπανιώτη Ελευθερία.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Μπανιώτη Ελευθερία
ΜΥ Α΄βαθμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
<Α> ΤΕΥΔ
<Β> ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
<Γ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(TEΥΔ)

[άρθρου79 παρ.4ν.4412/2016(Α147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΜέροςΙ: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα iκαι τη
διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α:Ονομασία,διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/αναθέτοντα
φορέα(αφ)
- Ονομασία: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
- Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη/ Ταχ. Κωδικός: Πλήθωνος Γεμιστού 1 Θεσ/νίκη ΤΚ 54638
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΥ Μπανιώτη Ελευθερία
- Τηλέφωνο:2310962140-39-13
- Ηλ.ταχυδρομείο: ssas@army.gr
Β:Πληροφορίεςσχετικάμε τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης
Προμήθεια μεταλλικών Περσίδων
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες ,ή υπηρεσίες: Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων:[……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή(εάν υπάρχει):[……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου(ΑΦΜ):

[ ]
[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii:

[……]
[……]

Τηλέφωνο:
Ηλ.ταχυδρομείο:

[……]
[……]
[……]

Διεύθυνση
στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
δικτυακού
τόπου)(εάν
υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή Ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ [ ] Ναι[] Όχι
αποκλειστικότητα,
του
άρθρου
20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο,
«κοινωνική
επιχείρηση»ivή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων; Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε
σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση ,ο οικονομικός φορέας είναι []Ναι
[]Όχι []Άνευαντικειμένου
[...............]
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό(π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος(προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας ,στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται,
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους,
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση,
και
σε κάθε περίπτωση

[…...............]
[….]

Συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α)Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό α) [……]
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
γ)Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία έκδοσης ,επακριβή στοιχεία αναφοράς των
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, εγγράφων):[……][……][……][……]
κατά περίπτωση ,την κατάταξη στον επίσημο
γ)[……]
κατάλογοv:
δ)Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως
,συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
δ) [] Ναι[] Όχι
ενότητες Α, Β, Γ , ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε)Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
Τρόπος συμμετοχής:
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη

Απάντηση:
ε)[]Ναι []Όχι
[]Ναι []Όχι

Διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωρίς τού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
Οικονομικούς φορείς.
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Εάν ναι:
α)Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα…):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

β)[……]

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ)[……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των [ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β:Πληροφορίεςσχετικάμε τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την
ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον
απαιτείται:

Απάντηση:
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ.ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
Σχετικά με την εκπροσώπηση(τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό…):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[……]
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Γ:Πληροφορίεςσχετικάμε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι[]Όχι
Ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τιςενότητεςΑκαιΒτουπαρόντοςμέρουςκαισύμφωναμετομέροςΙΙΙ,γιακάθεένααπό
τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι ,ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και ,όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας ,παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ:Πληροφορίεςσχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι[]Όχι
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες(κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης
που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα
ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο ( ή
κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στοάρθρο73παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:
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Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση

[]Ναι []Όχι

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxviτο οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται
ανωτέρω
(σημεία
1-6),ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α)Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία1έως6 α) Ημερομηνία:[ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της σημείο-(-α):[ ],
λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β)Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν
ορίζεται
καταδικαστική απόφαση:

απευθείας

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
στην ηλεκτρονικά,
β)[……]
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των εγγράφων):
γ)Διάρκεια
της περιόδου
αποκλεισμού[……]
xvii
[……][……][……][……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

[]Ναι []Όχι

Οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
xx
Εάν
ναι, περιγράψτε
τα μέτρα που
(«αυτοκάθαρση»)
;

[……]

λήφθηκανxxi:

28

Β:Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:
1)Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες

Απάντηση:

[]Ναι []Όχι

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii,στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1)[]Ναι []Όχι

γ.1)[]Ναι []Όχι

-[]Ναι []Όχι

-[]Ναι []Όχι

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β)Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε
υποχρεώσεων;

η

αθέτηση

των

1)Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
-Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν ,τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-[……]·

2)Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε :
-[……]·
-[……]·
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέας
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
καταβολή
τωντου
φόρων
ή εισφορών κοινωνικής
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
υποχρεώσεις
είτε καταβάλλοντας
τους
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, εγγράφων): xxiv
φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης
αναφέρετε:
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
[……][……][……]
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
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xxiii
διακανονισμό για την καταβολή τους;
δ) [] Ναι[] Όχι
δ) [] Ναι[] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αναφερθούν
αναφερθούν

Γ:Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ,σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες

σχετικά

με

πιθανή

Απάντηση:

Αφερεγγυότητα ,σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,

[]Ναι []Όχι

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του
περιβαλλοντικού,
κοινωνικού
και
xxv
εργατικού δικαίου ;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού(«αυτοκάθαρση»);
[]Ναι []Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:[…….............]
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Βρίσκεται

ο

οποιαδήποτε
καταστάσειςxxvi:

οικονομικός
από

φορέας

τις

σε

[]Ναι []Όχι

ακόλουθες

α) πτώχευση ,ή
β)διαδικασία εξυγίανσης ,ή
γ)ειδική εκκαθάριση, ή
δ)αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ,ή
στ)
αναστολή
δραστηριοτήτων, ή

επιχειρηματικών

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση ,λαμβανόμενης υπόψη
Έχει
διαπράξει ο οικονομικός
φορέας σοβαρό
της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας
και των []Ναι []Όχι
xxviii
Επαγγελματικό
παράπτωμα
;
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
τεκμηρίωσηλεπτομερείς
διατίθεται
Εάν ηναι σχετική
,να αναφερθούν
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
πληροφορίες:

-[.......................]
[.......................]
Εάν
ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
-[.......................]
αυτοκάθαρσης;
[]Ναι []Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:

Έχει

συνάψει

ο

οικονομικός

φορέας

[..........……]
[]Ναι
[]Όχι

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

[…...........]

31

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

μέτρα αυτοκάθαρσης;
[]Ναι []Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[]Ναι []Όχι
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων xxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
[]Ναι []Όχι
πληροφορίες:
Επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές [.........…]
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
Έχει
επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή []Ναι []Όχι
πληροφορίες:
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxiκατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα [...................…]
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς μέτρα αυτοκάθαρσης;
[]Ναι []Όχι
Εάν το έχει πράξει ,περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:

[….................]
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ΜέροςIV:Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής(ενότηταή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους),ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α:Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη , ότι ο οικονομικός φορέας
μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση

όλων

των

απαιτούμενων

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια

[]Ναι []Όχι

Κριτηρίων επιλογής

επιλογής;

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα

Απάντηση
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1)Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος […]
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxii;του:
Εάν η
σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά ,αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με
τα μέρη Ι–IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος , δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii,εκτός εάν:
α)η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiv.
β)η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσαςαρχήςήτουαναθέτονταφορέα,όπωςκαθορίζεταιστομέροςΙ,ενότηταΑ],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ...[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...[προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας:(συνοπτική περιγραφή ,παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):[……]
I Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας είναι περισσότερες(οι)της(του)μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο
αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο ,όσες φορές
χρειάζεται.
iii
ΒλέπεσύστασητηςΕπιτροπής,της6ηςΜαΐου2003,σχετικάμετονορισμότωνπολύμικρών,των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕL124της20.5.2003,σ.36).Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούν τα μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύμικρήεπιχείρηση:επιχείρησηηοποίααπασχολείλιγότερουςαπό10εργαζομένους και της
οποίαςοετήσιοςκύκλοςεργασιώνκαι/ήτοσύνολοτουετήσιουισολογισμούδενυπερβαίνει
τα2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι
οποίες
απασχολούν
λιγότερους
από
250εργαζομένουςκαιτωνοποίωνο
ετήσιοςκύκλοςεργασιώνδενυπερβαίνειτα50εκατομμύριαευρώκαι/ή
το
σύνολο
τουετήσιουισολογισμούδενυπερβαίνειτα43 εκατομμύρια ευρώ.
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iv Έχει δηλαδή ως κύριος κόπο την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία
ή μειονεκτούν των ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην
πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου
καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου78“Όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην
περίπτωση στ΄του ΜέρουςΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς ,μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσου τις εργασίες ή τις υπηρεσίες
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου73παρ.3α,εφόσον προβλέπεται σ τα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου2008,για
την
κατά
πολέμηση
του
οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕL
300της11.11.2008,σ.42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73παρ.1(β).Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ(ΚανονισμόςΕΕ2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕC
195της25.6.1997,σ.1)και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥτου
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Συμβουλίου, της 22αςΙουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό
τομέα(ΕΕL
192της31.7.2003,σ.54).Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στον.3560/2007(ΦΕΚ
103/Α),«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου
σ΄
αυτήν
Πρωτοκόλλου»
(αφορά
σε
προσθήκηκαθόσονστον.Άρθρο73παρ.1βαναφέρεταιηκείμενη νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια τουάρθρου1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(ΕΕC316της27.11.1995,σ.48) όπως κυρώθηκε με
τον.
2803/2000(ΦΕΚ48/Α)"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα
Συμβουλίου,της13ηςΙουνίου2002
για
(ΕΕL164της22.6.2002,σ.3).Αυτός ο λόγος
αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος,
απόφασης-πλαίσιο.

1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του
την
καταπολέμηση
της
τρομοκρατίας
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική
όπως αναφέρονται στο άρθρο4 της εν λόγω

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότησητης τρομοκρατίας (ΕΕ L309 της 25.11.2005, σ.15) που
ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008(ΦΕΚ166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011 ,για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥτουΣυμβουλίου(ΕΕL 101της15.4.2011,σ.1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με τον.4198/2013(ΦΕΚ215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης(Ε.Π.Ε)
και
προσωπικών
εταιρειών(Ο.ΕκαιΕ.Ε),τουςδιαχειριστές,β)στιςπεριπτώσειςανωνύμωνεταιρειών
(Α.Ε),τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(βλ. τελευταίο
εδάφιοτηςπαρ.1τουάρθρου73)
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής
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της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
απόφαση(άρθρο73 παρ.7τελευταίοεδάφιο)

που

ορίζεται

στην

εν

λόγω

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί
(μεμονωμένα,κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά...),η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την
επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα ,οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση(άρθρο73 παρ.2 δεύτερο εδάφιο).
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xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73παρ.3περ.α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή
όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή
της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στοάρθρο18 παρ.2.
xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ.4τουάρθρου73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ(ΚανονισμόςΕΕ2016/7)
xxvii Άρθρο73 παρ.5.
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη,
να συμπληρωθεί ανάλογα τοΤΕΥΔπχάρθρο68 παρ.2ν.3863/2010.
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο24ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxx Πρ βλ άρθρο48.
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ(ΚανονισμόςΕΕ2016/7)
xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς
από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiii Πρβλκαιάρθρο1ν.4250/2014
xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες
πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση ,αρχή ή φορέα έκδοσης ,επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει .Όπου απαιτείται ,τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΝΟΜ-ΕΥ) Ιωάννης Κούλας
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄βαθμού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,ΠΟΛΗ,ΤΚ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ/E-MAIL:
Α.Φ.Μ.,Δ.Ο.Υ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου)
1. Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμόν
της σχετικά με την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια σας
προσφέρουμε τα παρακάτω:
Α/Α

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟ

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος
άνευ ΦΠΑ

Μονάδα
Μέτρησης

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

Τελική Τιμή
με ΦΠΑ

1
2
3
2. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις του άρθρου 4
της ανωτέρω πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3. Καταληκτικός χρόνος ισχύος οικονομικής προσφοράς: Έως ….-….-18
4. Τόπος παράδοσης υλικών:
5. Χρόνος παράδοσης υλικών: Εντός … ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
6. Χώρα προέλευσης υλικών και κατάσταση αυτών (π.χ. factory new, new
stock κλπ.):
7. Στοιχεία κατασκευαστικού οίκου ή εργοστασίου:…
Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΝΟΜ-ΕΥ) Ιωάννης Κούλας
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄βαθμού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

1. Μεταλλικές Περσίδες:
Οι μεταλλικές περσίδες θα είναι πάχους 25 mm, τα τεμάχια θα είναι
19, τα 12 θα έχουν φάρδος 1,35 m και ύψος 1,35 m και τα 7 φάρδος 1,47 m
και ύψος 1,35 m. Οι μεταλλικές περσίδες θα πρέπει να παραδοθούν και
τοποθετηθούν από τον προμηθευτή εντός 20 ημερολογιακών ημερών από
την υπογραφή της σύμβασης.

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΝΟΜ-ΕΥ) Ιωάννης Κούλας
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄βαθμού
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