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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                     
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

       
               
         

Ταχ. Δ/νση       

Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Λ. Θηβών 196-198, 
Αγ. Ι. Ρέντης
: 18233
: Γ. Κυριάκη / Ζ. Στύλογλου
: 2132125630/656
:promithies@keyd.gov.gr

 ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια φορητών υπολογιστών (laptops) προς 
κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη 

προμηθευτή για την προμήθεια τεσσάρων (4) φορητών Η/Υ (laptops) σύμφωνα με τον πίνακα τεχνικών  

προδιαγραφών (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας πρόσκλησης) προς κάλυψη σχετικών αναγκών της. 

Διαδικασία Ανάθεσης: Απευθείας Ανάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016, 

ως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50, αντίστοιχα, του ν. 4782/2021.

Κριτήριο ανάθεσης: ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω προμήθειας δεν θα υπερβαίνει το 

ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. (ήτοι 

3.225,80€ άνευ ΦΠΑ).

Η δαπάνη που θα προκύψει, βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 3120301001 «Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
συναφούς εξοπλισμού»  Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2022 του Ειδικού Φορέα 1023-
610-0000000, βάσει της υπ’ αριθ. 35679/16-3-2022 Απόφασης Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ: Ψ7Β2Η-ΘΘΟ 
ΑΔΑΜ: 22REQ010219285).

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα  να καταθέσει την προσφορά 

του (τεχνική και οικονομική)   μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Ειδικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως και την 31η/03/2022 ημέρα Πέμπτη. Προσφορές που κατατίθενται 

μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στο 

mailto:promithies@keyd.gov.gr
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Παράρτημα Α’ της παρούσας πρόσκλησης. 

Κάθε  προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα παρακάτω δικαιολογητικά.:

Α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για την οποία δεν απαιτείται βεβαίωση 

γνήσιου υπογραφής, και θα πρέπει να δηλώνονται όλα όσα αναφέρονται στο υπόδειγμα του  

Παραρτήματος Β΄ της παρούσας πρόσκλησης.  Σημειώνεται ότι το υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης 

διατίθεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr.

Β) Τεχνική Προσφορά 

Στην τεχνική τους προσφορά οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προσφερόμενου εξοπλισμού ως ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας πρόσκλησης. Δύναται η 

προσκόμιση φυλλαδίων, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τους προμηθευτές, προκειμένου να 

τεκμηριώσουν τις απαιτήσεις του προσφερόμενου είδους.  

Ο σχετικός πίνακας συμμόρφωσης διατίθενται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, www.keyd.gov.gr.

Προσοχή: Οι συμμετέχοντες  υποχρεούνται  να είναι εγγεγραμμένοι  στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΟΑΝ και να δηλώσουν στην Προσφορά τους τον 

σχετικό αριθμό. 

Σημειώνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν άμεσα διαθέσιμα τα εν λόγω μηχανήματα ώστε ο χρόνος 

παράδοσης να μην ξεπεράσει τις 30 ημέρες.

Γ) Οικονομική Προσφορά

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σε ευρώ σύμφωνα με το παρακάτω 

υπόδειγμα:

Α/Α Περιγραφή είδους Τεμάχια Τιμή μονάδος 
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

Συνολικό Ποσό 
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

1
Προμήθεια φορητών 

υπολογιστών (laptops)
4

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

http://www.keyd.gov.gr/
http://www.keyd.gov.gr/
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Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας (ήτοι βάσει χαμηλότερης τιμής). 

Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αναφέρει στην προσφορά του και 

η Υπηρεσία θα αξιολογήσει τις προσφορές ως προς το σύνολο τους.

Επισημαίνεται ότι ο «Προμηθευτής» στον οποίο θα ανατεθεί η εν λόγω προμήθεια, θα επιβαρυνθεί με 

όλες τις νόμιμες κρατήσεις ως ακολούθως:

1. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος 

χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με

την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

2. 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπόκειται σε τέλος 

χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 

4013/2011( Α’ 204). 

Επιπρόσθετα, θα παρακρατηθεί  φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 

167), όπως ισχύει.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί τον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η ανάθεση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, και τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 

74), όλων των δικαιολογητικών τα οποία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας αποδεικνύουν την μη ύπαρξη 

λόγων αποκλεισμού. 

Αναλυτικότερα: 

 Ως προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, ο προμηθευτής θα κληθεί να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως ποινικό μητρώο, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Η υποχρέωση προσκόμισης του αφορά στον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας και σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας (σε περίπτωση Α.Ε.). Στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE  ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
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2) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος  οικονομικός 

φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές σας υποχρεώσεις (ήτοι ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα). Τα 

εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος  οικονομικός 

φορέας δεν τελεί σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: υπό πτώχευση ή έχετε υπαχθεί σε  διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελείτε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή  από το δικαστήριο ή 

έχετε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχετε αναστείλει τις  επιχειρηματικές σας 

δραστηριότητες ή ότι βρίσκεστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα  από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα  πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους.

4) Όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησής  του 

υποψήφιου οικονομικού φορέα. Τα δικαιολογητικά που αφορούν τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης θα 

πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή  τους ενώ τα δικαιολογητικά 

που αφορούν στην απόδειξη της νόμιμης σύστασης έως τρεις (3) μήνες από  την υποβολής τους.

5) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία 

σύνταξης μεταγενέστερη της κοινοποίησης της πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής περί υποβολής 

δικαιολογητικών.

 Χρόνος & Τόπος Παράδοσης: Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν ετοιμοπαράδοτα/άμεσα 

διαθέσιμα τα εν λογω μηχανήματα. Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα πραγματοποιηθεί στις 

εγκαταστάσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης 

Ρέντης, 6ος όροφος, εντός τριάντα (30)  ημερών  από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα έξοδα 

συσκευασίας και αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Παραλαβή: Η παραλαβή των ειδών πραγματοποιείται  από την αρμόδια ετήσια επιτροπή παραλαβής 

που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 12723/1-2-2022 (ΑΔΑ: ΩΣ9ΔΗ-ΝΦ7) απόφαση συγκρότησης μόνιμων 

επιτροπών έτους 2022 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών-ΕΓΔΙΧ). 

Πληρωμή επί πιστώσει: Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του 

δικαιούχου μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου επί πιστώσει και την προσκόμιση εγγράφου - 

βεβαίωσης της τραπέζης στην οποία επιθυμεί να γίνει η πληρωμή με την αναγραφή του ονόματος της 
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εταιρείας και του αριθμού ΙΒΑΝ, ή εναλλακτικά με φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου 

της τραπέζης.

    
     Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

                                         Πηνελόπη Παγώνη

Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
2.         Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
2. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
4. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών Φορητών  Η/Υ (laptop) 

CPV: 30213100-6

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 4.000,00€ με 24% ΦΠΑ
(ήτοι 3.225,80€ άνευ ΦΠΑ)

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης

1.1

Φορητός Η/Υ τυποποιημένος, διεθνώς 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή με 
αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, 
καινούργιος ως προς όλα τα μέρη του 
(αμεταχείριστος, όχι προϊόν 
ανακατασκευής) και να μην έχει 
ανακοινωθεί παύση της παραγωγής 
του προσφερόμενου μοντέλου

ΝΑΙ

1.2 Αριθμός τεμαχίων 4

1.3 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο ΝΑΙ

1.4 Ποιότητα κατασκευής ISO 9001:2015

1.5 Διαγώνιος οθόνης ≥ 15,6“

1.6 Τύπος οθόνης Full HD, anti-glare

1.7 Ανάλυση οθόνης ≥ 1920 x 1080

1.8 Επεξεργαστής
64bit 11ης γενιάς, ενδεικτικά 
Intel Core i5 ή ισοδύναμος ή 
ανώτερος

1.9
Συχνότητα λειτουργίας
επεξεργαστή (βασική/turbo)

≥ 2.20/4.20
 GHz

1.10 Πυρήνες επεξεργαστή ≥ 4

1.11 Cache επεξεργαστή ≥ 8 ΜΒ

1.12 Μνήμη
≥ 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ή
ανώτερη

1.13 Τύπος σκληρού δίσκου M.2 PCIe NVMe SSD

1.14 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 256 GB

1.15 Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη Να αναφερθεί

1.16 Δίκτυο
Ασύρματη σύνδεση 802.11 ax, 
Bluetooth v5.0 ή ανώτερο, 
Ethernet 100/1000 Mbps

1.17 Θύρες

≥ 1 x HDMI
≥ 2 x USB Type-A port 3.0 ή 
ανώτερη
≥ 1 x USB Type-A port 2.0 ή 
ανώτερη
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≥ 1 x υποδοχή για ακουστικά -
μικρόφωνο
1 x RJ45

1.18 Ενσωματωμένη κάμερα ≥ 720p

1.19 Ενσωματωμένα μικρόφωνο και ηχεία NAI

1.20
Προεγκατεστημένο λειτουργικό
σύστημα

Windows 10 Professional 64-bit

1.21 Βάρος ≤ 1,90 kg

1.22 Μπαταρία 3-Cell ή 4-Cell ≥ 50
 Whr

1.23 Πληκτρολόγιο Αγγλικό
/Ελληνικό

1.24 Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 65 W

1.25 Πιστοποιήσεις EPEAT, Energy Star

1.26 Τσάντα μεταφοράς ΝΑΙ

1.27

Εγγύηση καλής λειτουργίας και 
δωρεάν συντήρησης απευθείας από 
τον κατασκευαστή του εξοπλισμού, με 
επιτόπια υποστήριξη και απόκριση την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη 
διάγνωση της βλάβης

≥ 3 έτη

1.28

Όλοι οι όροι  των τεχνικών 
προδιαγραφών του παρόντος πίνακα 
πρέπει να απαντηθούν µε αντίστοιχες 
παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια, τα 
οποία θα συνυποβάλλονται. Στην 
περίπτωση που ορισμένα από τα 
ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν 
αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια,  η 
τεκμηρίωση θα γίνεται από σχετικές 
βεβαιώσεις της κατασκευάστριας 
εταιρίας

ΝΑΙ

1.29

Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής 
λειτουργίας ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει 
οποιεσδήποτε βλάβες  παρουσιαστούν 
και δεν οφείλονται σε κακή χρήση του 
Η/Υ. Επίσης να αντικαθιστά χωρίς 
επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής 
ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την 
αποκατάσταση της οποιασδήποτε 
βλάβης απαιτείται μεταφορά του Η/Υ, 
αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον 
ανάδοχο. 

ΝΑΙ

1.30
Να γίνει αναφορά σε τυχόν παροχή 
υποστήριξης και συντήρησης του Η/Υ, 
πέραν της εγγύησης καλής λειτουργίας 
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(έτη)
1.31 Χρόνος παράδοσης ≤ 30 ημέρες

   
Προσοχή: Οι συμμετέχοντες  υποχρεούνται  να είναι εγγεγραμμένοι  στο Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΟΑΝ και να δηλώσουν 

στην Προσφορά τους τον σχετικό αριθμό. 

Σημειώνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα 

νομοθεσία για τη διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

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):

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΕΓΔΙΧ)

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:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, (ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα στις περιπτώσεις 
νομικού προσώπου ή ως φυσικό πρόσωπο για ατομικές επιχειρήσεις) στα πλαίσια της υπ’ 
αριθ...................................... Πρόσκλησης υποβολής προσφορών της ΕΓΔΙΧ, δηλώνω ότι:
1. Τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, έτσι όπως έχουν θεσπιστεί από την ισχύουσα 
νομοθεσία.
2. Τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
3. Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
4. Έχουν εκπληρωθεί όλες τις υποχρεώσεις του φορέα όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
5. Ο φορέας δεν τελεί σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: υπό πτώχευση ή έχετε υπαχθεί σε  
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελείτε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή  από το δικαστήριο ή έχετε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχετε αναστείλει τις  
επιχειρηματικές σας δραστηριότητες ή ότι βρίσκεστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα  από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
6.Λάβαμε γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, τους αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.
7. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση προσκόμισης των απαιτούμενων  πιστοποιητικών  για την 
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού.

Ημερομηνία:     ………/.../2022        

                                         Ο Δηλών        

                                                                                                                                       (Υπογραφή)           
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