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Θέμα: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τις Υπηρεσίες Τακτικού ελέγχου Οικονομικών
Καταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών των Διαχειριστικών Χρήσεων 2017 και 2018»
Αναθέτουσα Αρχή:

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πηγή Χρηματοδότησης:
CPV :

Τακτικός Προϋπολογισμός ΚΑΕ 0439Α
79200000-6
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
μόνο τιμής
12.903,23 € μη συμπερ. Φ.Π.Α.
16.000,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. (24%)

Κριτήριο Ανάθεσης:
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών:

16/4/2018 και ώρα 15:00

Διάρκεια ισχύος προσφορών:

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

1. Αντικείμενο υπηρεσίας και προϋπολογισμός
Το Πανεπιστήμιο Πατρών λαμβάνοντας υπόψη:

 την υπ’αριθμ. πρωτ. Π.Π. 451/10772/30/03/2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονομικών,
Προγραμματισμού & Εκτέλεσης Έργων περί έγκρισης διενέργειας Διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφορών για «Υπηρεσίες Τακτικού Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών
των Διαχειριστικών Χρήσεων 2017 και 2018»

 την υπ’ αριθμ. πρωτ. Π.Π. 69/05-03-2018 "Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης" (ΑΔΑ : ΩΟΨΛ469Β7ΘΓΔΨ )
ανακοινώνει Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για «Υπηρεσίες Τακτικού ελέγχου
Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών των Διαχειριστικών Χρήσεων 2017 και 2018».
Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης.
2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων),
καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Υπηρεσίες Τακτικού ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου
Πατρών των Διαχειριστικών Χρήσεων 2017 και 2018(αρ. πρωτ. ………………………Πρόσκλησης)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ./ Fax:
Εmail:

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο».
Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την 16η Απριλίου 2018 και ώρα 15:00στο Κεντρικό Πρωτόκολλο
τουΠανεπιστημίου Πατρών (Α΄ κτίριο Διοίκησης Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, ΤΚ 26 504).
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:
1.
Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2.
Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του
Πανεπιστημίου Πατρών. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί πριν ή και
κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
2.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:
α) Δύο (2) αντίγραφα της Τεχνικής Προσφοράς και του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και Β αντίστοιχα της παρούσας), με

όλες τις σελίδες τους αριθμημένες και

υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον
προϋπολογισμό, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α 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.
Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης
και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως
τους όρους αυτούς.
Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω
διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.

2

ΑΔΑ: ΩΜΔΩ469Β7Θ-ΜΟΒ
β)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 ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
 αφορά τους παρακάτω:
Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
 είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε
μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν
γ) Βεβαιώσεις αντίστοιχης εργασιακής εμπειρίας στο Δημόσιο Τομέα ή σε ΝΠΔΔ.
Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.
δ) Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
ε) Αντίγραφο της εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών.
3. Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εκατόν είκοσι (120)
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. Οικονομική προσφορά
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ΕΥΡΩ για το σύνολο των υπηρεσιών που
περιγράφονται στην Τεχνική περιγραφή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των
νόμιμων κρατήσεων.
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να μην υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό που αναγράφεται στο παράρτημα Α΄.
5. Ειδικοί όροι


Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.



Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν
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δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Αξιολόγηση προσφορών- ανάθεση
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 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 Πανεπιστήμιο Πατρών.
7. Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται
από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/16.
8. Ποινικές Ρήτρες
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν
μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το
σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον αναδόχου
έκπτωτο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 203 (Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου) και 204
(Ανωτέρα βία) του Ν. 4412/16.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του αναδόχου εκπτώτου και την κατάπτωση
ποινικής ρήτρας, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει, σύμφωνα με την Ελληνική
Νομοθεσία, την αποκατάσταση κάθε ζημίας της, την οποία έχει υποστεί από την εκπρόθεσμη ή μη
προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί.
9. Χρόνος Ισχύος Σύμβασης
Η Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή του Συμφωνητικού και μέχρι 31/3/2019 με δικαίωμα παράτασης δύο
(2) μηνών από την λήξη του Συμφωνητικού.

10. Πληρωμή
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ν. 4412/16.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι
τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Πάτρα.
12. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης και στα
Παραρτήματά της μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής στη διαδρομή: http://www.upatras.gr > Ανακοινώσεις >
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.

Πάτρα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών,
Προγραμματισμού & Εκτέλεσης Έργων

Χρήστος Ι. Μπούρας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικείμενο της διαδικασίας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η ανάδειξη Αναδόχου για
«Υπηρεσίες Τακτικού Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών των Διαχειριστικών
Χρήσεων 2017 και 2018» (CPV: 79200000-6).
Συγκεκριμένα:
1) Έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως,
πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που
είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα
2) Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του ελεγκτικού έργου θα γίνουν κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η εύλογη
βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλήψεις.
3) Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει την εξέταση σε δειγματοληπτική βάση αποδεικτικών στοιχείων που να
στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις.
4) Περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται και γενικότερα των
δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις.
5) Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής θα καταρτίσει και αναλυτική
έκθεση ελέγχου στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχο του, παραθέτοντας
επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα.
Ο Τακτικός Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των
Ορκωτών Ελεγκτών στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών σε ημέρες και ώρες που θα προσδιοριστούν σε
συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών.
ΌΡΟΙ
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στο φάκελο της προσφοράς του, εκτός από την τεχνική και
οικονομική προσφορά του, τα εξής:


Βεβαιώσεις αντίστοιχης εργασιακής εμπειρίας στο Δημόσιο Τομέα ή σε ΝΠΔΔ.



Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.



Αντίγραφο της εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ΕΥΡΩ για το σύνολο των υπηρεσιών που
περιγράφονται στην Τεχνική περιγραφή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να μην υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της μελέτης.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή του Συμφωνητικού και μέχρι 31/3/2019 με δικαίωμα παράτασης δύο
(2) μηνών από την λήξη του Συμφωνητικού.
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ν. 4412/16.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός (ΚΑΕ 0439Α)
Αρμόδιος για Διενέργεια:
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπήλιος Α. Ρόδης - Ροδόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Πρόσκλησης

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . για τις «Υπηρεσίες
Τακτικού ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών των Διαχειριστικών
Χρήσεων 2017 και 2018»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπηρεσίες Τακτικού ελέγχου Οικονομικών
Καταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών των
Διαχειριστικών Χρήσεων 2017 και 2018όπως
αναλυτικά αναφέρονται στην Πρόσκληση
Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο με ΦΠΑ 24%

Προσφερόμενη Τιμή μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
……………. €

……………. €
……………. €

Παρατηρήσεις:
1. Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
2. Στηνπροσφερόμενη τιμήμη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που
βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α.
Πάτρα . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Πρόσκλησης
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
ΠΡΟΣ(1):

Πανεπιστήμιο Πατρών

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:
Αριθ:

Οδός:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(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:
Α. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες
προδιαγραφές.
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
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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.
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