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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 20Π
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαµηλότερη τιµή

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τρίτη 29-04-2014, ώρα 11.00 π.µ..

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

3.500,00 ευρώ συµπ. ΦΠΑ
Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.

Του Ν 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1995)«Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων»

όπως

τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/Α/1995) «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις» του Ν.2362/95 (ΦΕΚ
247/Α/95) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
2.

Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30-04-2004)περί
συντονισµού σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών»,

3.

Την αρίθµ.Π1-1105/2-3-2006 εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Εφαρµογή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις
δηµόσιες συµβάσεις.

4.

Του Ν.2522/1997,«Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων
έργων κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ»

5.

Του Ν2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».

6. Του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε µε το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ
135/Α/1996) αρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96),

«Ονοµαστικοποίηση των

µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του
∆ηµόσιου ή των νοµικών προσώπων του Ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»,όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε
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τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05,
7. Του Ν.2955/01 « Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
8. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές
9. Το Ν.3310 /05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των
καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του
Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».
10. Την

µε

αρίθµ.24014/25-11-2005

(ΦΕΚ1637/Β/05)Κ.Υ.Α

των

Υπουργών

Ανάπτυξης

και

Επικρατείας

«∆ικαιολογητικά για την εφαρµογή του Ν 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε τον N.3414/2005»
11. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
12. Τον Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
13. Το Π.∆.60/2007(ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
«περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,

προµηθειών και υπηρεσιών»όπως

τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.»
14.

Το Π.∆.118/10-07-07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆.) ( Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α’)

15. Το Ν.3580/07 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις»
16. Το Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 <<εξόφληση προµηθειών Νοσοκοµείων και ρυθµίσεις
θεµάτων σχετικών διαγωνισµών>>.
17. Το Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/11-05-2012) « Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις)»
18. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις»
19. Το Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης …….της εθνικής οικονοµίας»
20. Το ΦΕΚ 2309/ Β/ 08-08-2012 σχετικά µε ορισµό Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος
Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 & 2013 και εξουσιοδότηση για τη
συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισµών.

Β: Την απόφαση:
21. Την µε αριθµ. 14/ πρκ 03/ 26-02-2014 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά
µε την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Προϋπολογισµός: 3.500,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων
Γλώσσα : Ελληνική
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: η ∆ευτέρα 28-04-2014, ώρα 14.00 στο Γραφείο Προµηθειών του
Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων.
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Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών η Τρίτη 29-04-2014, ώρα 11.00 π.µ.. στο Γραφείο
Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων.
Προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση των
προσφορών

θα πραγµατοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση

∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς).
Προσφορές που παραδίδονται µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα θα επιστρέφονται ως
εκπρόθεσµες.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα . Για
την αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιµοποιηθεί και η ξένη γλώσσα. Η προσφορά θα
είναι χωρίς ξέσµατα, σβησίµατα, διορθώσεις και δεν υπόκειται σε χαρτόσηµο και δεν θα φέρει

αριθµητικά

πολλαπλασιαστικά και προσθετικά λάθη.
Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισµένος και θα φέρει τις ενδείξεις :
α) Η λέξη " προσφορά "
β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκοµείου, ήτοι " ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αριθµός διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Απαραίτητα επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο της τεχνικής

και της οικονοµικής προσφοράς η προσκόµιση

δισκέτας η άλλο µέσω αποθήκευσης Η/Υ σε προγράµµατα Microsoft.
Η ηλεκτρονική αποστολή του φύλλου της διακήρυξης του διαγωνισµού θα πραγµατοποιείται αφότου η εταιρεία
δώσει εντολή σε εταιρεία ταχυµεταφορών ή σε αντιπρόσωπο της και πληρωθεί το σχετικό παράβολο στο Ταµείο
του Νοσοκοµείου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δοθεί από την εταιρεία ταχυµεταφορών ή από τον
αντιπρόσωπο της εταιρείας η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της ενδιαφερόµενης εταιρείας, όπου και θα
αποσταλεί ηλεκτρονικά η διακήρυξη καθώς επίσης και ο α/α του σχετικού παραβόλου, ο οποίος θα σηµειώνεται
και θα κρατείται σε σχετικό αρχείο στο Γρ. Προµηθειών.
Το σχετικό παράβολο από το Ταµείο του Νοσοκοµείου (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισµός για τον οποίο
πληρώθηκε) προσκοµίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ.
Το ποσό που απαιτείται για την ηλεκτρονική αποστολή της διακήρυξης του διαγωνισµού ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ
θα πληρώνεται µε ταχυδροµική επιταγή έπ’ ονόµατι του αρµόδιου υπαλλήλου προµηθειών ή µε µετρητά στο
Ταµείο του Νοσοκοµείου.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή και
από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.chaniahospital.gr) Γραφείο Προµηθειών Νοσοκοµείου.
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ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµέρες.
Η έναρξη προθεσµίας αρχίζει από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα αναφέρεται στην προσφορά.
ΤΙΜΗ: Η τιµή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση (µεταφορικά) εκτός του Φ.Π.Α., που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκοµείο.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµό. Κατά την ώρα
αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόµενοι . Αντιπροσφορές δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες .
∆ιευκρινήσεις µετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν από την
επιτροπή.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Για

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του

∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια
είδους το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται

στον κωδικό αριθµό εσόδου (ΚΑΕ)

3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας Οικονοµικών και Ανάπτυξης
µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :
Οι νόµιµες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προµηθευτή είναι .
1.

1,5 % υπέρ Μ. Τ. Π. Υ. στην καθαρή αξία του Τιµολογίου χωρίς ΦΠΑ .

2.

Χαρτόσηµο 2,40% επί του Μ. Τ. Π. Υ.

3.

2% Ε.Π.Υ

4.

Φόρος 4% στην καθαρή αξία του Τιµολογίου µείον τις κρατήσεις .

5.

0,10% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΑΑ∆Σ).

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η πληρωµή θα γίνει αφού προηγουµένως ο προµηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις
υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύµβασης, µε χρηµατικό ένταλµα θεωρηµένο από την
υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε το Ν. 2649/97.
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες
µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές,
καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η
υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
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ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές κρίνονται απορριπτέες και επιστρέφονται στις παρακάτω
περιπτώσεις:
1.Όταν ο προσφέρων δε δηλώνει στην προσφορά του :
α) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς .
β) Το χρόνο παράδοσης.
2. Όταν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι µικρότερος του προβλεπόµενου στη διακήρυξη.
3. Όταν ο χρόνος παράδοσης είναι µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο στη διακήρυξη .
4. Όταν η προσφορά δεν είναι δακτυλογραφηµένη ή φέρει ξέσµατα – σβησίµατα – διορθώσεις.
5. Όταν η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε συνάλλαγµα ή θέτει όρο αναπροσαρµογής .
6. Όταν θέτει όρο πληρωµής εφ’ όσον δεν προβλέπεται από την διακήρυξη.
7. Όταν δεν καταθέτουν δείγµατα ή προσπέκτους , ενώ αυτά προβλέπονται από τη διακήρυξη.

ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α) Αν δεν υπογράψει τη σύµβαση στην προαναφερόµενη καθορισµένη προθεσµία .
Β) Αν δεν παραδώσει το υπό προµήθεια είδος εντός του ορισθέντος χρόνου.
Και στις δύο περιπτώσεις ο προµηθευτής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π. ∆. 394/96 ,όπως
αυτό τροποποιήθηκε από το Π.∆.118/07.

Ο ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
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1. Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού :

Πιστοποίηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων ως προς το
∆ιεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005

2. Προϋπολογισθείσα ∆απάνη :

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 3.500 ευρώ.
Στην προϋπολογισθείσα δαπάνη, συµπεριλαµβάνεται:
•

Κόστος Αρχικής Επιθεώρησης Πιστοποίησης

•

Κόστος Επιθεωρήσεων Επιτήρησης στην τριετία

•

Όλα τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής των επιθεωρητών

•

Κόστος επαναληπτικής Επιθεώρησης σε περίπτωση όπου τα
αποτελέσµατα της αρχικής επιθεώρησης πιστοποίησης δεν είναι
ικανοποιητικά για την έκδοση πιστοποιητικού

•

Κόστος έκδοσης πιστοποιητικού µε χρονική διάρκεια ισχύος τρία (3) έτη.
Έκδοση του πιστοποιητικού στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα

•

Κόστος παροχής λογότυπου διαπίστευσης

3. Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, επί ποινή αποκλεισµού :

•

∆ιαπίστευση από Ανεξάρτητο Φορέα ∆ιαπίστευσης ως προς το
πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021:2011 σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 22000:2005, από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥ∆) ή από
άλλο φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – E.A., M.L.A.,
I.A.F.)

•

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης, οι
προσφορές θα πρέπει να περιέχουν στον κυρίως φάκελο προσφοράς:
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α. Ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους
όρους της προκήρυξης.
β.

Φορολογική/ασφαλιστική ενηµερότητα.

γ. Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να περιλαµβάνουν:

•

Επικυρωµένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού και των επίσηµων
πεδίων ∆ιαπίστευσης.

•

Τον κανονισµό πιστοποίησης που εφαρµόζεται

•

Στάδια της Πιστοποίησης

•

Παρουσίαση του Φορέα Πιστοποίησης

•

Αναλυτική κατάσταση της οµάδας επιθεωρητών που προτίθεται
να διαθέσει για το υπόψη έργο (ονοµατεπώνυµο, θέση στην
εταιρεία, εκπαίδευση, εµπειρία, κ.α.) και κατάσταση πελατών
που έχουν διαπιστευτεί από τον Φορέα Πιστοποίησης

•

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής,
στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία της προσφοράς
είναι ακριβή και πως υπάρχει συµφωνία µε όλους τους
όρους της πρόσκλησης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΝΙΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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