Αρ. Πρωτ. 763/09.11.2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Υπηρεσιών Ελαιοχρωματισμού
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.200,00 €
(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3387.1€ ΦΠΑ 812.9€ )
CPV: Εργασίες βαφής κτιρίων (45442110-1)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13/11/2020
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
Δ.Α.Δ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1 & ΒΙΤΣΙΟΥ ΓΩΝΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
52100
2467025336, 2467087543
autismkastoria@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες

Κωτσοπούλου Σοφία, Ζέρβα Μυρτώ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

https://autismkastoria.org

Επωνυμία

Είδος Φορέα ανάθεσης
Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς είναι Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), που επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς μέσω της ανάπτυξης
δράσεων προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό.
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Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της πρόσκλησης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού
ηλεκτρονικού αιτήματος του ενδιαφερομένου στο e-mail: autismkastoria@gmail.com
2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις όπως ισχύουν και ενδεικτικά:
1. Τον νόμο, το εγκεκριμένο καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
του Σωματείου.
2. Την υπ’αριθ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.49291 (ΦΕΚ 2809/Β’/4-7-2019) Υ.Α. με θέμα
«Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, ελέγχου, επιχορήγησης και
παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες Ψυχικής Υγείας»

3. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση με πρόσκληση

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια υπηρεσιών
ελαιοχρωματισμού για το Κέντρο Ημέρας επί της οδού Παλαιολόγου 1 και Βιτσίου, στην
πόλη της Καστοριάς. Η προμήθεια θα γίνει βάσει της ακόλουθης προμέτρησης των
επιφανειών:
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5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4200,00€ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
3387.1€ ΦΠΑ 812.9€).

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της παρούσας έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
6.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
6.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

7. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
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7.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους σύμφωνα με τις οικείες εγχώριες ποινικές διατάξεις και επιπλέον:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών- μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.
54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του, Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται 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 χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.
15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ)
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). Ο οικονομικός
φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
7.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων 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.
8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης των Συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά ως ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
9. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9.1.Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους των προσφορών
τους με κατάθεσή τους ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με
courier στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Παλαιολόγου 1 &
Βιτσίου γωνία, Καστοριά, Τ.Κ. 52100. Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις
13/11/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
9.2.Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν
έγκαιρα στον προορισμό τους.
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9.3. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος οφείλει να φέρει τις κάτωθι ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Δ.Α.Δ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1 & ΒΙΤΣΙΟΥ ΓΩΝΙΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, Τ.Κ. 52100
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φαξ,
ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων
θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 13/11/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει επιμέρους φακέλους που θα φέρουν σχετική σήμανση:
(α) Φάκελο δικαιολογητικών όπου θα περιλαμβάνονται:
- Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη παράγραφο 4 (παράρτημα ΙΙΙ)
- Υπεύθυνη Δήλωση του παραρτήματος ΙΙ
- Φορολογική Ενημερότητα
- Ασφαλιστική Ενημερότητα
(β) Φάκελος οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα Ι.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ :
10.1. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί άμεσα να υπογράψει τη σύμβαση
ανάθεσης στην οποία και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.
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10.2. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης εκ μέρους του επιλεγέντος
υποψηφίου, ή σε περίπτωση ενός από τους συνεργάτες του, συνεπάγεται τη μονομερή
από την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς λύση της
Σύμβασης αζημίως.
11. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Δέκα ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Η Υπεύθυνη Οικονομικής Μονάδας

Ζέρβα Μυρτώ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Δ.Α.Δ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τιμή
Ποσότητα
μονάδος

Α/Τ

Μ/Μ

1

m2

340,00

2

m2

667,00

Δαπάνη
Μερική
Ολική

1.ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

1

2

Υδροχρωματισμοί ασβέστου
παλαιών υδροχρωματισμένων
επιφανειών, με ψεκαστήρα ή
χρωστήρα, με σποραδικές
επισκευές της επιφανείας,
σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-10-02-00
"Χρωματισμοί επιφανειών
επιχρισμάτων", με επισκευές
της επιφανείας σε ποσοστό
έως 5%
Χρωματισμοί επί επιφανειών
επιχρισμάτων με υδατικής
διασποράς χρώματα
ακρυλικής , ή βινυλικής, ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
σε δύο διαστρώσεις, χωρίς
προηγούμενο
σπατουλάρισμα.
Προετοιμασία των
επιφανειών, αστάρωμα και
εφαρμογή δύο στρώσεων του
τελικού χρώματος. Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και
εργασία.
ΣΥΝΟΛΟ : 1. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%

Συνολική Δαπάνη Αριθμητικώς με ΦΠΑ:
Συνολική Δαπάνη Ολογράφως με ΦΠΑ:
Ημερομηνία
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

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)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Δ.Α.Δ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Ε-mail):

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:

έλαβα

γνώση

των

όρων

της

παρούσας

πρόσκλησης

υποβολής

προσφοράς,

τους

οποίους αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία:

../../20...
Ο – Η Δηλών

(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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

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):

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Δ.Α.Δ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Ε-mail):

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:

Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 4,
της παρούσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

Ημερομηνία:

../../20...
Ο – Η Δηλών

(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.

