ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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)

(1)

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

(3)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, και ως νόµιµος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας………………………………………….. δηλώνω ότι:
α.

Η εταιρεία ……… ………….. θα συµµετάσχει και θα υποβάλλει προσφορά στον ∆ιεθνή ∆ηµόσιο Μειοδοτικό
∆ιαγωνισµό (ανοικτή διαδικασία), µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου
για το έργο «Εξοπλισµός Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Σκύρου», συνολικού προϋπολογισµού
242.845,53 ΕΥΡΩ πλέον 55.854,47 (Φ.Π.Α. 23%) ΕΥΡΩ, ήτοι 298.700,00 ΕΥΡΩ. ο οποίος θα διενεργηθεί
στις 15/10/2013.
β. Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς της ……………………..
I.
Ως νόµιµος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας…………………….δεν έχω καταδικασθεί µε
αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του
Κεφαλαίου Β της διακήρυξης.
II.

Η εταιρεία……………………...δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στις περιπτώσεις των
παρ. 1.1, 1.2, 1.6.1, 1.6.2 και 1.6.3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β της διακήρυξης, καταστάσεις

III.

Ως νόµιµος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας…………………….δεν έχω καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆
60/2007.

IV.

Η εταιρεία……………………...είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερη ως προς τις υποχρεώσεις
των περιπτώσεων των παρ. 1.4 και 1.5 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β της διακήρυξης.

V.

Η εταιρεία……………………...είναι εγγεγραµµένη στο οικείο Επιµελητήριο σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 2.2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β της διακήρυξης.

VI.

Η

εταιρεία……………………...διαθέτει

τη

χρηµατοδοτική

και

οικονοµική

προβλέπεται στην παρ. 1.7 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β της διακήρυξη ς.

ικανότητα

που

VII.

Η εταιρεία……………………...διαθέτει την τεχνική ικανότητα που προβλέπεται στην παρ. 1.8 του
άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β της διακήρυξης

γ. Η εταιρεία……………………... αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση
των δικαιολογητικών των παραγράφων 2.2 και 2.3 της διακήρυξης.
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

(4)
Ηµεροµηνία:

……….20……
Ο – Η ∆ηλ…….

(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.

