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Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για Υπηρεσίες κινητής
τηλεφωνίας πέντε (5) αριθμών κινητής τηλεφωνίας (4 με διαδικασίες φορητότητας των
υπαρχόντων αριθμών και ενός νέου) για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου
Κατερίνης – Ψ.Τ., ».
Αναθέτουσα Αρχή:
ΚΑΕ:
CPV :
Κριτήριο Ανάθεσης:
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
6ο ΧΛΜ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΡΩΝΑ
601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
0835
64212000-5 (Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας)
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
1.935,48 πλέον Φ.Π.Α. και 2.400,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών:

Τετάρτη 13/11/2019

Διάρκεια ισχύος προσφορών:

180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης – Ψ.Τ. ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη
διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην ανάθεση παροχής Υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας πέντε (5) γραμμών κινητής τηλεφωνίας, (4 με διαδικασίες φορητότητας των
υπαρχόντων αριθμών και ενός νέου) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής προ Φ.Π.Α. και τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Δωρεάν Χρόνος προς όλους
Δωρεάν Ενδοεπικοινωνία
Δωρεάν Κλήσεις προς σταθερά

ΟΜΑΔΑ Α
1 σύνδεση
Αριθμός
(6936000888)
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
&
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
ΜΒ (ιντερνετ)
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΣΚΕΥΗ
για το νέο αριθμό
(ομάδα Γ)

ΟΜΑΔΑ Β
(3 συνδέσεις)
6936000887
6936000889
6932218969

ΟΜΑΔΑ Γ
(1 σύνδεση)
νέος αριθμός

500 λεπτά

500 λεπτά

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
Επ/στής: ≥2 πυρήνες
Mνήμη: ≥16 GB
Οθόνη: ≥5’’ -6΄΄
Σύνδεση: 4G, WiFi,
Bluetooth, USB

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.400,00€ (δύο χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει το προϋπολογισμό του
Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης – Ψ.Τ., οικονομικού έτους 2019-2020 και το ΚΑΕ 0835.
2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των
προσώπων), πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και κάτοχοι αδειών πανελλήνιας εμβέλειας
και πληθυσμιακής κάλυψης ≥95%, καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους
προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα
παρακάτω:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΓΡΑΜΜΩΝ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ(4 ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΦΟΡΗΤΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΌΝΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΏΝ ΚΑΙ ΕΝΌΣ ΝΈΟΥ)
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
(αρ. πρωτ. ……………………………………… πρόσκληση υποβολής)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – Ψ.Τ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επωνυμία:
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Διεύθυνση:
Τηλ./ Fax:
Εmail:
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καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 13-11- 2019, στις 2.30μμ στο Γ.Ν.
Κατερίνης, τμήμα Προμηθειών (6ο ΧΛΜ. Κατερίνης - Αρωνά, ΤΚ: 601 00, Κατερίνη), στο γραφείο
της Γραμματείας.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:
1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς ή με Courier, όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη.
Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με το σύστημα τηλεομοιοτυπίας (Fax) στο
νούμερο:
2351350102
ή
με
ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
στην
διεύθυνση:
xristodoulou@1142.syzefxis.gov.gr ή promithproist@1142.syzefxis.gov.gr
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω αναφερθείσα, ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες
και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:
α) Το ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας πρόσκλησης,
συμπληρωμένο.
β) Το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων
θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το
αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
Oι προσφορές των συμμετεχόντων θα αναγράφουν την τιμή (τιμή χωρίς Φ.Π.Α., ποσό
αναλογούντος Φ.Π.Α. και συνολική τιμή με Φ.Π.Α.) και θα συνταχθούν σύμφωνα με το άρθρο 95
του Ν. 4412/2016.
Στο κόστος της προμήθειας (προ Φ.Π.Α.) θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση το ΕΝΤΥΠΟ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν δωρεάν παροχή συσκευής κινητής τηλεφωνίας τύπου
smartphone για τη μία σύνδεση, με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα
(1) .
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες
παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να
έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή
τους.
γ)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ).
Διευκρίνιση:
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
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Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις
υπογράφουν:
i.
Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
ii.
Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
iii.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
iv.
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε
μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.
3.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εκατόν ογδόντα
(180) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές
που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης
του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.
4.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε ένα (1) έτος.
5.
TIMHMA
Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται:
 Η αξία του συμβατικού αντικειμένου σε ΕΥΡΩ.
 Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές
επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.
 Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή
καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους
λογαριασμούς του αναδόχου.
6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Απαιτούνται τα ακόλουθα:


η παροχή λίαν ικανοποιητικής κάλυψης στο χώρο της Ελλάδας.



Ενίσχυση σήματος ώστε αποδεδειγμένα να υπάρχει κάλυψη σε όλους τους χώρους των
Διοιηκητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (ισόγειο).



Η δυνατότητα ενημέρωσης κάθε χρήστη, ανά πάσα στιγμή με αποστολή δωρεάν SMS σε
Υπηρεσία του αναδόχου για τα διαθέσιμα προς κατανάλωση λεπτά ομιλίας, MB και SMS.



Η δυνατότητα κάθε χρήστη, παρακολούθησης των λογαριασμών ηλεκτρονικά και αποστολής
στο τέλος κάθε μήνα του λογαριασμού καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή την ανάλυση των
κλήσεων ανά σύνδεση.



Δυνατότητα έκδοσης ξεχωριστού λογαριασμού, μόνο με το ποσό της υπέρβασης, στο
ονοματεπώνυμο του δικαιούχου-χρήστη.



Παροχή δυνατότητας κάλυψης των συνδέσεων σε διεθνές επίπεδο μέσω περιαγωγής (roaming)
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Γραμμή εξυπηρέτησης (από κινητό χωρίς χρέωση ή από σταθερό τηλέφωνο) για την άμεση
διεκπεραίωση των αιτημάτων των χρηστών του Γ.Ν. Κατερίνης.



Η τήρηση κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το

εθνικό

δίκαιο,

συλλογικές

συμβάσεις

ή

διεθνείς

διατάξεις

περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Το Γ.Ν. Κατερίνης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβολή φραγής εξερχομένων κλήσεων και
διακοπή σύνδεσης. Τα αιτήματα φραγής ή άρσης φραγής που υποβάλλονται θα υλοποιούνται εντός
δύο (2) ημερών.
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής για το σύνολο της συμβατικής υπηρεσίας (χαμηλότερη τιμή).
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση
γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.
Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την
επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες
δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Ν. Κατερίνης –Ψ.Τ.
9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τη μία (1) συσκευή και την κάρτα sim και ότι απαιτείται
για την ολοκλήρωση της φορητότητας των υπολοίπων (4) αριθμών που θα προσφερθούν, στο Γ.Ν.
Κατερίνης – Ψ.Τ, τμήμα Προμηθειών, 6ο ΧΛΜ. Κατερίνης-Αρωνά, Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη.
Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Δημοπoύλου Βασιλική προϊσταμένη email:
promithproist@1142.syzefxis.gov.gr και κα. Ελένη Χριστοδούλου (τηλ: 23513-50376, email:
xristodoulou@1142.syzefxis.gov.gr ,
10. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία με την
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε
φορά νόμιμες κρατήσεις και φόρος εισοδήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και επίσης στην
ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.psynpo.gr/.
Ο Διοικητής
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Ανέστης Μυστρίδης

Συνημμένα:
1. Παράρτημα Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
2. Παράρτημα Β: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ Α

Δωρεάν Χρόνος προς όλους
Δωρεάν Ενδοεπικοινωνία
Δωρεάν Κλήσεις προς σταθερά

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(1 σύνδεση)
Αριθμός
(6936000888)
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
& ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
ΜΒ (ιντερνετ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ Β
Δωρεάν Χρόνος προς όλους
Δωρεάν Ενδοεπικοινωνία
Δωρεάν Κλήσεις προς σταθερά

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(3 συνδέσεις)
6936000887
6936000889
6932218969
500 λεπτά
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

ΠΑΡΕΧΕΤΑ
Ι (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ Γ
Δωρεάν Χρόνος προς όλους
Δωρεάν Ενδοεπικοινωνία
Δωρεάν Κλήσεις προς σταθερά
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(1 σύνδεση)
νέος αριθμός
500 λεπτά
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
Επ/στής: ≥2 πυρήνες
Mνήμη: ≥16 GB
Οθόνη: ≥5’’ -6΄΄
Σύνδεση: 4G, WiFi,
Bluetooth, USB

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
της
υπ’
αριθ.
………………………………………….……. Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας πέντε (5) γραμμών κινητής τηλεφωνίας (4 με διαδικασίες
φορητότητας των υπαρχόντων αριθμών και ενός νέου) στο Γ.Ν. Κατερίνης.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ
ΕΔΡΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL:
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Α.Δ.Τ (ΝομίμουΕκπροσώπου):
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (*)
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(1 σύνδεση)
ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΟΜΑΔΑΣ Α
Αριθμός
ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ
(6936000888)
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
&
Δωρεάν Χρόνος προς όλους
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
ΜΒ (ιντερνετ
Δωρεάν Ενδοεπικοινωνία
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
Δωρεάν Κλήσεις προς σταθερά
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
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ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ Β
Δωρεάν Χρόνος προς όλους
Δωρεάν Ενδοεπικοινωνία
Δωρεάν Κλήσεις προς σταθερά

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ Γ
Δωρεάν Χρόνος προς όλους
Δωρεάν Ενδοεπικοινωνία
Δωρεάν Κλήσεις προς σταθερά

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(3 συνδέσεις)
6936000887
6936000889
6932218969
500 λεπτά
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(1 σύνδεση)
νέος αριθμός
500 λεπτά
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΑΡΟΧΗ

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΑΡΟΧΗ

Συνολική
προσφερόμενη τιμή
(χωρίς ΦΠΑ)

ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

Πλέον 24%
ΦΠΑ

Συνολική
προσφερόμενη τιμή
(με ΦΠΑ)

ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
(*) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής τους
προσφοράς με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να
περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι όροι και οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται
από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
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)
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
………………………………………………………………………………. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ. Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός
:

Αριθ
:

ΤΚ
:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομεί
ου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
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Α. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου.
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και
στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Β3.δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(κυρίας και επικουρικής).
Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής
των λόγων αποκλεισμού
1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενημερότητας.

Ημερομηνία:
Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(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.

