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Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
για τθν ανάδειξθ προμθκευτι υγειονομικοφ υλικοφ και ατομικών μζτρων προςταςίασ για τισ ανάγκεσ
προςταςίασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων τθσ Γεν. Δ/νςθσ Δαςών τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, ςτα πλαίςια ζκτακτων μζτρων καταπολζμθςθσ τθσ διαςποράσ covid – 19.
Ζχοντασ υπόψθ :
1.

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

2.

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37

3.

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
υνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των
άρκρων 324-337

4.

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,

5.

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)

6.

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,

7.

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου
2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ»

8.

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.»

9.

τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : “Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)

10. τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44)
11. τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».
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12. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ
Νομοκεςίασ»
13. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 85 επ.
14. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»
15. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»
16. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
17. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο,
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»
18. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ
(ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό
Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,
19. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»,
20. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
21. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των
άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15,
22. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,
23. του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του υμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ
Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
24. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για
τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»,
25. Σισ διατάξεισ του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/97) «Διοίκθςθ, Οργάνωςθ, τελζχωςθ τθσ Περιφζρειασ,
ρφκμιςθ κεμάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».
26. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».
27. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
28. Σο Ν.4446/2016 «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Σζλθ-Παράβολα, Οικειοκελισ αποκάλυψθ
φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Ηλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Σροποποιιςεισ του Ν.4270/2014 και
λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016).
29. Σο Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ ιςχφει.
30. Σο Ν.3979/2011 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011), όπωσ
ιςχφει.
31. Σο άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ ιςχφει.
32. Σθν υπ' αρικμ. 1191/14-03-2017 Κ.Τ.Α. «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν
(Α.Ε.Π.Π.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του
ν.4412/2016)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017).
33. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου –
Δυτικισ Μακεδονίασ», όπωσ ιςχφει.
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34. Σθν από 14-03-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ
του κορωνοϊοφ COVID -19».
35. Σθν με αρικμ.13912/15-05-2017 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν οποία διορίςτθκε υντονιςτισ
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ο Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ του Πολυκάρπου
(ΦΕΚ 250/τ. ΤΟΔΔ/26-05-2017 – ΑΔΑ:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω).
36. Σθν υπ’ αρικμ. 186083/27.11.2017 (ΦΕΚ 4264/Βϋ/06-12-2017) Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ «Παροχι εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ διοικθτικϊν πράξεων και
εγγράφων «Με εντολι υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ» ςτον
Προϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ, ςτον Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ
και ςτουσ Προϊςταμζνουσ των Σμθμάτων αυτισ».
37. Σθν µε αρικµ 337/03-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΤΓΟΡ1Γ-425) Απόφαςθ Ανάλθψθσ δζςμευςθσ υποχρζωςθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου - ∆υτικισ Μακεδονίασ ςυνολικοφ ποςοφ
3.600,00 € που κα διατεκοφν από τον τακτικό προχπολογιςμό του φορζα (993 24) και τον Ειδικό φορζα
1.903.999.02, ΑΛΕ 2410103001 για το οικονομικό ζτοσ 2022
38. Σων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
39. Σθν άμεςθ ανάγκθ για προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ και ατομικϊν μζτρων προςταςίασ για προςταςία
και αςφάλεια των εργαηομζνων τθσ Γεν. Δ/νςθσ Δαςϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτ.
Μακεδονίασ, ςτα πλαίςια ζκτακτων μζτρων καταπολζμθςθσ τθσ διαςποράσ covid – 19 για το ζτοσ 2022.

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
1. Αντικείμενο τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, είναι θ ανάδειξθ προμθκευτι
υγειονομικοφ υλικοφ και ατομικϊν μζτρων προςταςίασ για προςταςία και αςφάλεια των
εργαηομζνων τθσ Γεν. Δ/νςθσ Δαςϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ,
ςτα πλαίςια ζκτακτων μζτρων καταπολζμθςθσ τθσ διαςποράσ covid – 19,
ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ τριϊν χιλιάδων πεντακοςίων ενενιντα τεςςάρων ευρϊ και εβδομιντα λεπτϊν
(3.594,70 €), ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 6%
2. Σο ανωτζρω ποςό κατανζμεται:

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΜΑΧΙΑ

Αξία με Φ.Π.Α. 6%

1

ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΥΕΡΙΩΝ
GEL 500ML

300

885,00

2

ΜΑΚΕ ΣΤΠΟΤ
KN95-FFP2

1000

340.00

3

GEL ΥΕΡΙΩΝ 475ML

90

569.70

4

ΜΑΚΕ ΜΙΑ
ΥΡΗΗ 50ΣΕΜ.

300

1.116.00

5

ΟΙΝΟΠΝΕΤΜΑ 70%
300ML

300

684,00
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ΑΡΘΡΟ 2ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
(Δυνατότθτα υποβολισ – ιςχφσ – κριτιριο κατακφρωςθσ – νόμιςμα – γλώςςα)
2.1 Οι ενδιαφερόμενοι, φυςικά πρόςωπα, παρακαλοφνται να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ ςτθ
Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ (Βορ. Θπείρου 20 – 45445 Λωάννινα). Καταλθκτικι θμερομθνία
προςφορϊν 09-03-2022 και ϊρα 15:00.
2.2 Προςφορζσ οι οποίεσ αναφζρονται ςε μζροσ και όχι ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων ειδϊν δεν κα
λαμβάνονται υπόψθ.
2.3 Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ,
για το ςφνολο των απαιτοφμενων ειδϊν.
2.4 Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
2.5 Οι προςφορζσ κα ιςχφουν και κα δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ, για εκατόν είκοςι (120)
από τθν επομζνθ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο
από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
2.6 Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τριϊν χιλιάδων πεντακοςίων ενενιντα
τεςςάρων ευρϊ και εβδομιντα λεπτϊν (3.594,70 €), ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 6%
2.7 Κατά τα λοιπά και για τισ περιπτϊςεισ που δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα Πρόςκλθςθ και
τα παραρτιματα τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ, κα εφαρμόηονται οι κείμενεσ
ςχετικζσ διατάξεισ.
2.8 Λοιπζσ πλθροφορίεσ παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ - Σμιμα Προμθκειϊν, Δ.Τ. &
Κρ. Οχθμάτων (Βορείου Ηπείρου 20 – Ιωάννινα) – Σθλζφωνο: 2651360339 (Αντϊνθσ Μαυράκοσ)
και 2651360338 (Γεϊργιοσ Ζάνοσ).

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ
(Άρκρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρκρο 217 του Ν.4412/2016)
Η ιςχφσ των ςυμβάςεων που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν από τθν υπογραφι τουσ και κα λιγουν με
τθν παράδοςθ του ςυνόλου των ειδϊν και ςε καμία περίπτωςθ όχι αργότερα από τθν 30-05-2022.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Πρόςκλθςθ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων
οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β)
κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και
κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2,
4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ,
κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
(Άρκρο 97 του Ν.4412/2016)
Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για χρονικό διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερϊν
από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Προςφορά που
ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του ανωτζρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Για τυχόν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτθν παρ 4 του
άρκρου 97 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
(Άρκρο 86 Ν.4412/2016)
Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ για το
ςφνολο των απαιτοφμενων ειδϊν

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Σόποσ / χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ (Βορ. Θπείρου
20 – 45445 Λωάννινα) μζχρι τθ Σετάρτθ 09-03-2022 και ϊρα 15:00 μετά το πζρασ τθσ οποίασ ουδεμία
αίτθςθ γίνεται δεκτι. Σισ αιτιςεισ μποροφν να κατακζτουν οι ενδιαφερόμενοι αυτοπροςϊπωσ ι νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ άτομο ι ταχυδρομικά. Θ θμερομθνία κατάκεςθσ των φακζλων των
προςφορϊν κα αποδεικνφεται με τθ λιψθ αρικμοφ πρωτοκόλλου ειςερχομζνου εγγράφου.
Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον oπoίo κα αναγράφονται
ευκρινϊσ :
α. Θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
γ. Ο τίτλοσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
δ. Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφορϊν).
ε. Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Θ Αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτα γραφεία τθσ Α.Δ.ΘΠ.-Δ.Μ., Διεφκυνςθ Οικονομικοφ (Βορ.
Θπείρου 20 – 45445 Λωάννινα), τθν Πζμπτθ 10 Μαρτίου 2022 και ϊρα 11:00 μ.μ.
Με τθν υποβολι των προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ καλοφνται να προςκομίςουν (και ςε κάκε
περίπτωςθ πριν τθν απόφαςθ ανάκεςθσ ) τα εξισ δικαιολογθτικά:
1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου από τθν ωσ άνω ειδοποίθςθ, ι
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου, που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι
του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
2. Πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να
προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ, το οποίο να καλφπτει και το
διάςτθμα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
3. Πιςτοποιθτικό από αρμόδια αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ είναι
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του, το οποίο να καλφπτει και το διάςτθμα
υποβολισ τθσ προςφοράσ.
4. Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ
ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ,
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Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ
λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΠΕ προςκομίηεται
επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν.
5. Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “τοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία
να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ.
6. Στισ περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν
κείμενθ νομοκεςία, να δθλώνει τθν εκπροςώπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ
ΓΕΜΗ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςώπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ
περιπτώςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςώπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςώμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με
τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςώπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολών του νομικοφ προςώπου, εφόςον
αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ), αρκεί
θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ
λοιπζσ περιπτώςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και
μεταβολών (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολών, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με
τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςώπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
7. Τπεφκυνθ Διλωςθ ςυμπλθρωμζνθ, κατά περίπτωςθ, με βάςθ το υπόδειγμα που επιςυνάπτεται
ςτο Παράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1. Είδοσ – Ποςότθτα-Εκτιμϊμενοσ Προχπολογιςμόσ
Όπωσ περιγράφονται ςτο άρκο 1 τθσ παροφςθσ
2. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΑΝΣΛΘΠΣΛΚΟ ΚΑΚΑΡΛΜΟΤ
ΧΕΡΛΩΝ GEL 500ML

2

ΜΑΚΕ ΣΤΠΟΤ KN95-FFP2

3

GEL ΧΕΡΛΩΝ 475ML

4
ΜΑΚΕ ΜΛΑ ΧΡΘΘ 50ΣΕΜ.

5

ΟΛΝΟΠΝΕΤΜΑ 70% 300ML

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Σφπου GEL ACTIVEL PLUS FARCOM .Σο αλκοολοφχο
διάλυμα κα πρζπει: να διακζτει περιεκτικότθτα
αλκοόλθσ ≥ 70% και κα πρζπει να διακζτει τισ
κατάλλθλεσ πιςτοποιιςεισ από τον ΕΟΦ
Θ μάςκα οφείλει να ζχει φίλτρο ςωματιδίων τφπου
FFP2/ΚΝ95. Να πλθροί τθν EN 149:2001 +A1:2009. Να
φζρει τθ ςιμανςθ CE ςτθ ςυςκευαςία. Να ζχει μακρά
θμερομθνία λιξεωσ (ενδεικτικά 3-5 ζτθ από τθν
παραλαβι).
Σφπου MANUSEPT HAND GEL να διακζτει
περιεκτικότθτα αλκοόλθσ ≥ 70% και κα πρζπει να
διακζτει τισ κατάλλθλεσ πιςτοποιιςεισ από τον ΕΟΦ
Λατρικζσ χειρουργικζσ μάςκεσ (medical) προςϊπου
προςταςίασ,υποαλλεργικζσ,3ςτρωμάτων(3layer,3PLY),
με πιςτοποίθςθ CE, , με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα
καλφπτουν μφτθ, ςτόμα και πθγοφνι
MEDIPLANS να διακζτει περιεκτικότθτα αλκοόλθσ ≥
70% και κα πρζπει να διακζτει τισ κατάλλθλεσ
πιςτοποιιςεισ από τον ΕΟΦ
6
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3. Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ
Σα υπό προμικεια είδθ κα παραδίδονται εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμζρα παραγγελίασ ςτισ
εκάςτοτε υπθρεςίεσ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ.. Σα ζξοδα μεταφοράσ και τοποκζτθςθσ κα βαραίνουν τον
προμθκευτι.

ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΣΗΕΙ
Χρθματοδότθςθ (Άρκρο 53 παρ 2 εδ.η Ν.4412/2016)
Θ εν λόγω δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ εξόδων, με βάςθ τθν υπ' αρικμ.
337/03-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΤΓΟΡ1Γ-425) Απόφαςθ Ανάλθψθσ δζςμευςθσ υποχρζωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Οικονομικοφ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - ∆υτικισ Μακεδονίασ ςυνολικοφ ποςοφ 3.600,00 €
που κα διατεκοφν από τον τακτικό προχπολογιςμό του φορζα (993 24) και τον Ειδικό φορζα
1.903.999.02, ΑΛΕ 2410103001 για το οικονομικό ζτοσ 2022

Φόροι - Κρατιςεισ
Οι νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ τρίτων, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν, και τα ζξοδα μεταφοράσ από και προσ ςτισ
εγκαταςτάςεισ τθσ Απ.Δ..Θπ.-Δ.Μ.και τοποκζτθςθσ κα βαρφνουν τον προμθκευτι. Ειδικότερα θ αμοιβι
του αναδόχου υπόκειται ςτισ ακόλουκεσ κρατιςεισ :
1. Κράτθςθ φψουσ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων, ςφμφωνα με το
άρκρο 375, παρ. 7 του ν. 4412/2016, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων
και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ για τισ ςυμβάςεισ φψουσ
μεγαλφτερου ι ίςου των χιλίων (1.000,00) ευρϊ προ ΦΠΑ. Θ εν λόγω κράτθςθ επιβαρφνεται με
χαρτόςθμο 3% και ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α. 20% επί τθσ αξίασ του τζλουσ χαρτοςιμου.
2. Κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν, θ οποία επιβάλλεται
επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ προ φόρων και
κρατιςεων. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν
διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α.
4. Παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4%, επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ ςφµφωνα µε το άρκρο 64
παρ. 2 εδ. ββ του ν. 4172/2013.

Πλθρωμι αναδόχου/ Δικαιολογθτικά πλθρωμισ (άρκρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016)
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ ποςότθτασ των προϊόντων και των εργαςιϊν ςτον Προμθκευτι κα γίνεται
τμθματικά μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των παραδοκζντων προϊόντων και των
εκτελεςκζντων εργαςιϊν από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ και με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων
δικαιολογθτικϊν μζςα ςε εφλογο χρόνο απαραίτθτο για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν ενταλμάτων
πλθρωμισ.

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του Προμθκευτι είναι :






Σιμολόγιο Πϊλθςθσ, με μζριμνα του προμθκευτι
Αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
Ποινικό Μθτρϊο
Πρωτόκολλο οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.
Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τον υπεφκυνο που διενεργεί τον ζλεγχο
και τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ
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Θ αμοιβι του αναδόχου επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΕΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν
από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα X του
Προςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθν εκτζλεςι τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 132
του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 217 του Ν.
4412/2016 όπωσ ιςχφει.

ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Θ Ανακζτων Φορζασ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ,
κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο
Σμιμα Προμθκειϊν και Δ.Τ. (τθλ. 26513 60338, 339).
Μ.Ε..Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ.
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΙΩΑΝΝΗ ΝΣΟΝΣΗ

8

22PROC010154834 2022-03-04
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Οικονομικής Προζθοράς

(ανικει ςτθ Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ)

Προσ:
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ
Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ –Σμιμα Προμθκειϊν Δ.Τ. & Κρ. Οχθμάτων
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
ΕΣΑΙΡΙΚΗ
ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ
ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.

ΔΔΓΗΓ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΠΟΛΗ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ/E-MAIL
ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΓΙΝΕΣΑΙ Η ΠΡΟΦΟΡΑ
ΛΗΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ

Εκατόν είκοςι μζρεσ (120) μζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ τθσ Πρόςκλθςθσ
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ο υπογράφων …………………………………… ςασ γνωρίηουμε ότι για τθν ανάδειξθ προμθκευτι
υγειονομικοφ υλικοφ και ατομικϊν μζτρων προςταςίασ για προςταςία και αςφάλεια των
εργαηομζνων τθσ Γεν. Δ/νςθσ Δαςϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτ.
Μακεδονίασ, ςτα πλαίςια ζκτακτων μζτρων καταπολζμθςθσ τθσ διαςποράσ covid – 19., θ
οικονομικι μασ προςφορά είναι θ εξισ:

A/A

1

2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
ΥΕΡΙΩΝ GEL
500ML
ΜΑΚΕ ΣΤΠΟΤ
KN95-FFP2
GEL ΥΕΡΙΩΝ
475ML
ΜΑΚΕ ΜΙΑ
ΥΡΗΗ 50ΣΕΜ.

ΣΕΜΑΧΙΑ

Αξία χωρίσ Φ.Π.Α. 6%

Αξία με Φ.Π.Α. 6%

300

1000
90
300
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5

ΟΙΝΟΠΝΕΤΜΑ
70% 300ML

300

Η παροφςα οικονομικι προςφορά ιςχφει μζχρι εκατόν είκοςι (120) μζρεσ από τθν επόμενθ τθσ
διενζργειασ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ.
Ημερομθνία: ………………………

Για τον υποψιφιο
προμθκευτι/ανάδοχο

φραγίδα / Τπογραφι
Ονοματεπϊνυμο Νομίμου Εκπροςϊπου
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Παράρηημα ΙΙ – Υπόδειγμα Υπεύθσνης Δήλωζης

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ1
(ανικει ςτθ Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ)
(υμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ)
Δθλϊνω υπεφκυνα ότι:
Δεν ζχει κρικεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ που ζχουν καταςτεί τελεςίδικεσ και με δεςμευτικι
ιςχφ ςφμφωνα με τισ ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ μασ ι τθν
ελλθνικι νομοκεςία ότι ζχω/ζχουμε ακετιςει υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ2,3.
Ι
Ζχει κρικεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ που δεν ζχουν καταςτεί τελεςίδικεσ και με δεςμευτικι
ιςχφ ςφμφωνα με τισ ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ μασ ι τθν
ελλθνικι νομοκεςία, ότι ζχω/ζχουμε ακετιςει υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ αλλά τα ςυγκεκριμζνα ποςά είναι εξαιρετικά μικρά. *αναγράφονται τα
ποςά+
Ι
Ζχει κρικεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ που ζχουν καταςτεί τελεςίδικεσ και με δεςμευτικι ιςχφ
ςφμφωνα με τισ ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ μασ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ότι ζχω/ζχουμε ακετιςει υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ αλλά ενθμερϊκθκα/ενθμερωκικαμε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που
οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τθ δυνατότθτα να εκπλθρϊςουμε τισ υποχρεϊςεισ
μασ ι να προβοφμε ςε δεςμευτικό διακανονιςμό πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ
ςυμμετοχισ/τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. *αναγράφεται το ποςό και θ θμερομθνία
ενθμζρωςθσ+
Κατά τθν εκτζλεςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων δεν ζχω/ουμε ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ μασ που
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ,
που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το ελλθνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ κακϊσ και τισ
διατάξεισ οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα X του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Ζχω/ζχουμε υπαχκεί ςε προπτωχευτικι ι πτωχευτικι διαδικαςία αλλά είμαι/είμαςτε ςε κζςθ να
εκτελζςω/ουμε τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ
τθσ επιχειρθματικισ λειτουργίασ μου/μασ *αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία+
Λδίωσ ςτθν περίπτωςθ εξυγίανςθσ:
Ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ *αναγράφεται ο αρικμόσ και θ θμερομθνία ζκδοςθσ δικαςτικισ
απόφαςθσ+ και τθρϊ/τθροφμε τουσ όρουσ αυτισ.

1

Αθοπά ζηην πεπίπηωζη πος δεν πποβλέπεηαι η έκδοζη πιζηοποιηηικού και δεν είναι ςποσπεωηική η ένοπκη
βεβαίωζη καηά ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ και ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ
2
Αν ο οικονομικόρ θοπέαρ είναι Έλληναρ πολίηηρ ή έσει ηην εγκαηάζηαζή ηος ζηην Ελλάδα, η παπούζα δήλωζη
αθοπά ωρ ππορ ειζθοπέρ κοινωνικήρ αζθάλιζηρ ηόζο ηην κύπια όζο και ηην επικοςπική αζθάλιζη.
3
Οι ςποσπεώζειρ θεωπείηαι όηι δεν έσοςν αθεηηθεί εθόζον δεν έσοςν καηαζηεί ληξιππόθεζμερ ή εθόζον αςηέρ έσοςν
ςπασθεί ζε δεζμεςηικό διακανονιζμό πος ηηπείηαι. Επίζηρ, όηαν οι ςποσπεώζειρ έσοςν εκπληπωθεί με ηην καηαβολή
ηων θόπων ή ηων ειζθοπών κοινωνικήρ αζθάλιζηρ, ζςμπεπιλαμβανομένων, καηά πεπίπηωζη, ηων δεδοςλεςμένων
ηόκων ή ηων πποζηίμων, είηε όηαν ςπάπσει ςπαγωγή ζε δεζμεςηικό διακανονιζμό για ηην καηαβολή ζηο μέηπο πος
ηηπούνηαι οι όποι ηος δεζμεςηικού διακανονιζμού.
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Δεν ζχω/ζχουμε ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ.
Ι
Συγχάνει ςτθ περίπτωςι μου εφαρμογισ θ περίπτωςθ β. τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ
93), και δεν ζχω υποπζςει ςε επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ.
Δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό μου/μασ καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν,
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν), οι οποίεσ να μου/μασ είναι γνωςτζσ μζχρι και
τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, με :
α) μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των
αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων ι/και
β) μζλθ των οργάνων διοίκθςθσ ι άλλων οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι/και
γ) τουσ ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ
πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ των προςϊπων των περιπτϊςεων αϋ και βϋ,
τα οποία:
αα) εμπλζκονται ςτθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του
ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ ι/και
ββ) μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςι τθσ
Ι
Ζχουν υποπζςει ςτθν αντίλθψι μου/μασ οι εξισ καταςτάςεισ οι οποίεσ κα μποροφςαν να εκλθφκοφν ωσ
καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016
…….*αναγράφονται με ακρίβεια και πλθρότθτα οι πλθροφορίεσ που αφοροφν ςε καταςτάςεισ
ενδεχόμενθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων+
Δεν ζχω/ζχουμε παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχω/ζχουμε με άλλο τρόπο εμπλακεί
ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σα ανωτζρω ιςχφουν και για τισ
ςυνδεδεμζνεσ με εμζνα επιχειριςεισ.
Ι
Ζχω/ζχουμε ςυμμετάςχει ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ των εγγράφων τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ με τθν εξισ ιδιότθτα….
*αναγράφονται με ακρίβεια και πλθρότθτα οι πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτον χρόνο και τον τρόπο
πρότερθσ ςυμμετοχισ+
Δεν ζχω επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ.
Δεν ζχω/ζχουμε κρικεί ζνοχοσ-οι εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, και δεν ζχω αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ
Δεν ζχω/ζχουμε επιχειριςει να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςω/ουμε εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να αποφζρουν
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχω/ουμε με απατθλό τρόπο
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν
ςτον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ.
Δεν ζχω/ζχουμε διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ μου/μασ
πεικαρχικι ποινι ι άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο του επαγγζλματόσ μου/μασ από αρμόδια
εποπτικι αρχι/φορζα με πεικαρχικζσ-κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ.
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Δεν ζχει επιβλθκεί εισ βάροσ μου/μασ με διοικθτικι πράξθ ι δικαςτικι απόφαςθ αποκλειςμόσ από τθ
ςυμμετοχι ςε μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων κακϊσ και ςυμβάςεων
παραχϊρθςθσ.
Ζχει επιβλθκεί εισ βάροσ μου/μασ με διοικθτικι πράξθ ι δικαςτικι απόφαςθ αποκλειςμόσ από τθ
ςυμμετοχι ςε μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων κακϊσ και ςυμβάςεων
παραχϊρθςθσ, αλλά θ ιςχφσ τθσ διοικθτικισ πράξεωσ ζχει αναςταλεί με προςωρινι διαταγι …./με
απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ. *αναφζρεται αρικμόσ και θμερομθνία απόφαςθσ κακϊσ και
πλθροφορίεσ για τθν κφρια δίκθ+
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ για τισ οποίεσ υποβάλλεται θ παροφςα μζχρι τθ ςφναψθ
τθσ ςφμβαςθσ, κα ενθμερϊςω/ουμε αμελλθτί ςχετικά τθν ανακζτουςα αρχι.
υναινϊ/οφμε ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και επιτρζπω
ςτθν ανακζτουςα αρχι Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ να προβεί ςε
αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν και να προβεί ςτο πλαίςιο αυτό ςτθν
αναγκαία επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ
δθμόςιεσ αρχζσ.
Ημερομθνία, Σόποσ, ςφραγίδα και υπογραφι του οικονομικοφ φορζα
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