ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 1599/86
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ………………………..που συμμετέχει στο
διαγωνισμό προμήθειας και εγκατάστασης Ιατρικού, Ξενοδοχειακού και Λοιπού
εξοπλισμού του Γ.Ν.- Κ.Υ. Φιλιατών για τα είδη εξοπλισμού της Κατηγορίας Α, Β, Γ
και τα είδη Ε0Α01, Ε0Α10, Ε2Α00, Ε2Α02, Ε2Α05, Ε2Α10 και Ε2F01 της κατηγορίας
Δ με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα πως σε περίπτωση κατακύρωσης του
αντικειμένου του διαγωνισμού στην επιχείρηση που εκπροσωπώ, για τα είδη της
προαναφερθείσας Κατηγορίας Α, Β, Γ και τα είδη Ε0Α01, Ε0Α10, Ε2Α00, Ε2Α02,
Ε2Α05, Ε2Α10 και Ε2F01 της κατηγορίας Δ, ρητά αποδέχομαι, εφόσον το
νοσοκομείο σχετικά αποφασίσει, την υπογραφή συμβάσεως συντήρησης με το
νοσοκομείο, σύμφωνα με σχέδιο σύμβασης συντήρησης που συνοδεύει τη
διακήρυξη, διάρκειας οκτώ (8) ετών μετά τη λήξη της περιόδου των δύο ετών
εγγύησης της προμήθειας, οι όροι και το συμβατικό τίμημα της οποίας θα
αποτελέσουν αντικείμενο της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης από το
νοσοκομείο και που για το πρώτο έτος, το τίμημα της συντήρησης, ως ποσοστό του
συμβατικού ποσού για την αγορά των ειδών της κατηγορίας, όπως αυτό
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της διακήρυξης, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα ακόλουθα :
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Ποσοστό 7 %

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Ποσοστό 5 %

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

Ποσοστό 5 %

4. ΕΙΔΗ Ε0Α01, Ε0Α10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ

Ποσοστό 5 %

5. Ε2Α00, Ε2Α02, Ε2Α05, Ε2Α10 και Ε2F01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ

Ποσοστό 3 %

Για τα επόμενα έτη, σε κάθε περίπτωση το τίμημα της συντήρησης δεν θα υπερβαίνει
το ποσόν που καθορίστηκε για το πρώτο έτος, αναπροσαρμοσμένο τιμαριθμικά
σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή.
Η δέσμευση που αναλαμβάνει η επιχείρηση την οποία εκπροσωπώ με την Υπεύθυνη
Δήλωση της παραγράφου αυτής, παύει αυτόματα να ισχύει, είτε μετά την άπρακτη
πάροδο τριών μηνών από τη συμβατική λήξη της περιόδου εγγύησης της προμήθειας
της παρούσας διακήρυξης, που συνιστά το οριακό χρονικό διάστημα εντός του
οποίου το νοσοκομείο πρέπει να αποφασίσει την ανάθεση στην επιχείρησή μου της
σύμβασης συντήρησης, είτε, με την εντός της ιδίας περιόδου (των τριών μηνών)
ανάθεση από το νοσοκομείο σε τρίτον της ως άνω σύμβασης συντήρησης.

