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Αηγάιεω, 04/10/2017 

 Αξ. Πξωη: 7789  

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

 

Ο Εηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίωλ Έξεπλαο (ΕΛΚΕ) ηνπ Τερλνινγηθνύ Εθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο 

Αζήλαο, ζύκθωλα κε ηνλ Οδεγό Χξεκαηνδόηεζήο ηνπ θαη ζύκθωλα κε ην αξηζκ. πξση. ΔΛΚΔ 7406 

(25/09/2017) (ΑΓΑΜ 17REQ002028455), εγθεθξηκέλν πξωηνγελέο αίηεκα δαπάλεο, πξνβαίλεη ζε 

πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, πξνϋπνινγηζκνύ πέληε ρηιηάδσλ 

δηαθνζίσλ δέθα νθηώ επξώ #5.218,00€#, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ, ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ ΠΜΣ κε ηίηιν «Βηνηαηξηθέο κέζνδνη θαη ηερλνινγία ζηε δηάγλσζε» κε θσδηθό Δηδηθνύ 

Λνγαξηαζκνύ 80192, ζύκθωλα κε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

Η Πξόζθιεζε δηαξζξώλεηαη ωο εμήο: 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

Α/Α ΔΙΓΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Ψπγείν Δηαζηάζεηο 60 x 65 x 146 1 

2 Ψπγείν Δηαζηάζεηο 60 x 65 x 195,5 1 

    

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 5.218,00 

 

 

Γίλνληαη δεθηέο κόλν νη πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ ζην ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ. Γελ 

γίλνληαη δεθηέο, θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ ζε κέξνο ησλ 

δεηνπκέλσλ εηδώλ.  

Τν ζπλνιηθό πνζό ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 5,218,00€, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη 

όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ). 

Η αλάζεζε ζα γίλεη ζηελ εηαηξεία κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

πνπ πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο βάζεη ηηκήο.  
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα 

επηζπλάπηνπλ ππεύζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν, ζύκθσλα κε ην 

ππόδεηγκα πνπ αθνινπζεί. 

 Ο Οηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ζα επηιεγεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ΤΜΒΑΗ, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από 

δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ* (Η ππνρξέωζε αθνξά ηδίωο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζωπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο , ββ) ζηηο 

πεξηπηώζεηο αλωλύκωλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ) 

β. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα* 

 γ. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα* (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

  

Οη ελδηαθεξόκελνη πξνκεζεπηέο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε εζώθιεηζην θάθειν 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίωλ θαη Έξεπλαο ηνπ Τ.Ε.Ι. Αζήλαο, Αγ.Σππξίδωλνο θαη 

Μήινπ 1, T.K.: 12243, Αηγάιεω,2
νο

 όξνθνο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 09/10/2017 θαη ώξα 11:00 π.κ .θαη ε 

αμηνιόγεζε ζα γίλεη επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηδώλ.  

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ 

θαη ε εκεξνκελία ηεο πξόζθιεζεο ζηελ νπνία απεπζύλεηαη ε πξνζθνξά. 

 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ θα Ι.Φιώξνπ 

(Τειέθωλν 2105385610), e-mail:  tiemps@teiath.gr  

 

Η παξνύζα αλαθνίλωζε είλαη δεκνζηεπκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Επηηξνπήο Εθπαίδεπζεο θαη Εξεπλώλ 

ηνπ ΤΕΙ Αζήλαο http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=1733&lang=el. 

 

*Σηελ θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα θαζώο θαη ζην απόζπαζκα πνηληθνύ 

κεηξώνπ, ε αηηηνινγία έθδνζεο όπνπ δεηείηαη ζα είλαη «ζπκκεηνρή ζε δηαγωληζκό». 

 

 

 

Η Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλε ηνπ Έξγνπ 

 

Βελεηίθνπ Μαξία 

 

 

 

 

17PROC002036422 2017-10-04



 

 

  

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1): 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:   

Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας:  

Ημερομηνία γέννηζης(2):   

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  

Σόπος 

Καηοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοηύποσ 

(Fax):  

Δ/νζη Ηλεκηρ. 

Σατσδρομείοσ 

(Εmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειώλω όηη: 
1. δε βξίζθνκαη ζε θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόληωλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4412/2016 ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα 

ζην άξζξν απηό 
2. δε βξίζθνκαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ηωλ άξζξωλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ 
3. πιεξώ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο όπωο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα αλάζεζε 
4. όηη, όηαλ θαη εθόζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρωξίο θαζπζηέξεζε, ζα πξνζθνκίζω θάζε δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν πνπ 

απνδεηθλύεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δήιωζή κνπ.  

 

 
 

Ηκεξνκελία:     ……/….../20…… 

 

Ο  Δειώλ 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                          (Υπνγξαθή) 

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε 

άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  
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