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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 

Ο Εηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίωλ Έξεπλαο (ΕΛΚΕ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Αηηηθήο, ζύκθωλα κε 

ηνλ Οδεγό Χξεκαηνδόηεζήο ηνπ θαη ζύκθωλα κε ηο απιθμ. ππυη. ΔΛΚΔ ΠΑ.Γ.Α 10913/31-05-18 (ΑΓΑΜ 

18REQ003343917), εγθεθξηκέλν πξωηνγελέο αίηεκα δαπάλεο, πξνβαίλεη ζε πξόζθιεζε εθδήιωζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ππομήθεια αναλυζίμυν, πξνϋπνινγηζκνύ  σιλίυν διακοζίυν ενενήνηα εςπώ και 

ογδόνηα λεπηών #1.290,80€#, πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ, ζην πιαίζην ηνπ επηκνξθωηηθνύ ζεκηλαξίνπ  

«Ηλεκηπονική Παπακολούθηζη ηος εμβπύος ζηην κύηζη και ζηον ηοκεηό», κε ηηο εμήο βαζηθέο 

πξνδηαγξαθέο: 

                   38 ξενόγλυζζα βιβλία με ηίηλο «Μosby’s Pocket Guide to Fetal Monitoring, a 

multidisciplinary approach” (8
th

 edition),2017,Elsevier                                  

 

Οι υποψήθιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προζθορά για ηο ζύνολο ηων δεηουμένων 

ειδών.  

 

Τν ζπλνιηθό πνζό ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 1.368,25€, (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ και 

όλυν ηυν νόμιμυν κπαηήζευν). 

Η ανάθεζη θα γίνει ζηην εηαιπεία με ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, 

ζηο ζύνολο ηυν ειδών, πος πληποί ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ βάζει ηιμήρ.  

Οι οικονομικοί θοπείρ πος θα εκδηλώζοςν ενδιαθέπον θα ππέπει ζηην πποζθοπά ηοςρ να 

επιζςνάπηοςν ςπεύθςνη δήλυζη ςπογεγπαμμένη από ηον νόμιμο εκππόζυπο, ζύμθυνα με ηο 

ςπόδειγμα πος ακολοςθεί. 

 Ο Οικονομικόρ θοπέαρ πος θα επιλεγεί ππιν ηην ςπογπαθή ηηρ ΤΜΒΑΗ, είναι 

ςποσπευμένορ να πποζκομίζει ππορ απόδειξη ηηρ μη ζςνδπομήρ ηυν λόγυν αποκλειζμού από 

διαδικαζίερ ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν ηυν παπ.1 και 2 ηος άπθπος 73 ηος Ν.4412/2016, ηα 

παπακάηυ δικαιολογηηικά:  
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α. Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος (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. Φοπολογική Δνημεπόηηηα 

γ. Αζθαλιζηική Δνημεπόηηηα (άπθπο 80 παπ.2 ηος Ν.4412/2016)  

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

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίωλ θαη Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Αηηηθήο, 

Αγ.Σππξίδωλνο 28, T.K.: 12243, Αηγάιεω, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 04/07/2018 και ώπα 11:00 π.μ .και η 

αξιολόγηζη θα γίνει επί ηος ζςνόλος ηυν ειδών.  

Δπιζημαίνεηαι όηι ζηο εξυηεπικό ηος θακέλος ππέπει να αναγπάθεηαι ο απιθμόρ ππυηοκόλλος 

και η ημεπομηνία ηηρ ππόζκληζηρ ζηην οποία απεςθύνεηαι η πποζθοπά. 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ θα Κ.Γνπξνπληή 

(Τειέθωλν 6937673814), e-mail:clairegourounti@yahoo.gr 
 

 

Η παξνύζα αλαθνίλωζε είλαη δεκνζηεπκέλε ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Επηηξνπήο Εθπαίδεπζεο θαη Εξεπλώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Αηηηθήο : http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=1733&lang=el θαη 

http://elke.teipir.gr/. 

 

 

Ο Δπιζηημονικόρ Τπεύθςνορ ηος Έπγος 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18PROC003344530 2018-06-29



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 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 

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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