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ΕΛΛΗΝ1ΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤ1Α

3η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  (ΜΑΚΕΔΟΝ1ΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕ1Ο ΚΑΤΕΡ1ΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ           :   Τεχνικό
Ταχ.Δ/νση        :    6οχιλ.  Κατερίνης-Αρωνά
Πληροφορίες :   Στ.  Παρασκευα.ί.δου
Τηλ.                      :   23513  50309

Ε-mαί|                   :   teχnίρίr@1228.SνΖefχίs.gον.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Κατερίνη  13/5/2022

ΑριΘ. πρωτ.:   6600

ΠΡΟΣ: Κωνσταντίνου Σωτήριο
Δασολόγος

Γράμμου  165
52  100 Καcποριά
Τηλ: 6938718350

Εmaίι:  Κοn.SοtοS@gmαίι.cοm

Κοιν.  : Τεχνικό Επιμελητήρίο Ελλάδας
Εmαί|:  meΙetes@centrαι.tee.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το     Γενικό     Νοσοκομείο     Κατερίνης    προτίθεται    να    προβεί    στην     ώάθεση    της
"Διαχειριστικής Μελέτης του  συνιδιόκτητου  δάσους του  Γ.Ν.  Κατερίνης (πρώην ΨΝΠΟ)"

για τη  δεκαετία  2022-2031  με  προεκτιμώμενη  αμοιβή  15.000,00€  συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.

Για το λόγο αυτό και έχοντας υπόψη:

1.     Το Φάκελο Μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Ψυχιατρικού Τομέα

του Νοσοκομείου.
2.     Το   αρίθμ.   9Ο/23-3-2022   (Θέμα   5Ο   ΔΙ)   Πρακτικό   του   ΔΣ   του   ΓΝΚ   με   το   οποίο

εγκρίθηκε    ο    παραπάνω    φάκελος    και    καθορίστηκε    ως   τρόπος    εκτέλεσης    η

διαδικασία  του   άρθρου   118  του   Ν.   4412/2016  όπως   αντικαταστάθηκε  από  το

άρθρο 50 του  Ν. 4782/2021.

3.    Την με αριθμό 724 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ): 63Ξ14690ΒΤ-Ξ8Ψ

4.    Τον ΚΑΕ 9762.01 του προύπολογισμού του Νοσοκομείου οικονομικού έτους 2022.
5.     Τις   διατάξεις   του   άρθρου   118   "Απευθείας   ανάθεση"   του   Ν.   4412/2016   όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.

Σας προσκαλούμε
Αφού λάβετε  υπόψη το Φάκελο  Μελέτης να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για

την εκπόνηση της  "Διqχειριστικής Μελέτης του  συνιδιόκτητου  δάσους του  Γ.Ν.  Κατερίνης

(πρώην ΨΝΠΟ)" για τη δεκαετία 2022-2Ο31.
Η  προσφορά Θα συνοδεύεται από  αντίγραφο  μελετητικού  πτυχίου  σε  ισχύ,  κατηγορίας

24    "Δασικές    μελέτες"    (διαχείριση    δασών,    δασικών    οδών,    δασικών    μεταφορικών

εγκαταστάσεων,  και κατάρτισης δασικών χαρτών) τάξης  Β' και άνω.

Προς    απόδειξη   `της    μη    συνδρομής   των    λόγων    αποκλεισμού    από    διαδικασίες
σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  των  παρ.1   και  2  του   άρθρου   73  `και  του   άρθρου   74
του  Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν  με  το  Ν.  4782/2021  παρακαλούμε,

μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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1.    γπεύθυνη Δήλωση  ότι:

•     δεν   συντρέχουν   οί  λόγοι   αποκλεισμού   της  παρ.   1  του   άρθρου   73   του   Ν.

4412/2016

•    δεν έχετε  αθετήσει τις  υποχρεώσεις που  προβλέπονται στην παρ.  2 του  άρθρου

18 του  Ν. 4412/2016

•     δεν  τελείται  υπό  πτώχευση   ή  δεν  έχετε  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή

ειδικής εκκαθάρισης ή  δεν τελείται υπό αναγκαστική διαχείριση  από εκκαθαριστή  ή

από το δικαστήριο ή  δεν έχετε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή

δεν  έχετε  αναστείλει τις  επιχειρηματικές  σας  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεcΓ[ε  σε

οποιαδήποτε    ανάλογη    κατάσταση    προκύπτουσα    από   παρόμοια    διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

•    δεν έχει εκδοθεί   δικααική  ή  διοικητική  απόφαση  με τελεσίδικη  και δεσμευτική

ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών σας, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

•    δεν  έχετε  συνάψει  ο  ίδιος  ή  ελεγχόμενο  από  εσάς  φυσικό  πρόσωπο  σύμβαση

του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών με την γπηρεσία μας.

2.    Υπεύθυνη    δήλωση   περί   μη   επιβολής   σε   βάρος   του   οικονομικού   φQρέα   της

κύρωσης   του    οριζόντιου    αποκλεισμού,    σύμφωνα   τις   διατάξεις   της   κείμενης

νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 του Ν.4412/2016).

3.    Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής   από το  οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως

προς τις φορολογικές του  Jποχρεώσεις (άρθρο 73 παρ. 2 & άρθρο 80 παρ.  2 του  Ν,

4412/2016.

4.     Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής  από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως

προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 73 παρ. 2 & άρθρο 80 παρ. 2 του

Ν, 4412/2016).

5.    Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  που  να  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  από  την

υποβολή του.

Οι   υπεύθυνες   δηλώσεις   γίνονται   αποδεκτές   εφόσον   έχουν   συνταχθεί   μετά   την

κοινοποίηση   της   παρούσας   πρόσκλησης   (άρθρο   80   παρ.12   του    Ν.4412/2016   όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του  Ν. 4782/2021).).

Τα      υπόλοιπα      πιστοποιητικά      γίνονται      αποδεκτά      εφόσον      είναι      εν      ισχύ

κατά   το   χρόνο    υποβολής   τους,    ή    στην   περίπτωση    που    δεν    αναφέρεται   χρόνος
ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθέί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80

παρ.12 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4782/2021).

Η  παρούσα  πρόσκληση  Θα  αναρτηθεί  στο  ΚΗΜΔΗΣ  τουλάχιστον  πέντε  (5)ημέρες  πριν

την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου   120 του
Ν.  4412/2016  όπως  τροποποίήθηκε  με  το  άρθρο  53  του  Ν.  4782/2021  καθώς  και  στην
ιστοσελίδα του ΤΕΕ σύμφωνα με την παρ. 3(γ) του  ίδιου άρθρου.

Η πρόσκληση και ο Φάκελος Μελέτης Θα αποσταλούν ηλεκτρονικά.
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Η   προσφορά   σας   Θα   υποβληθεί   είτε   στο   πρωτόκολλο   του   Γενικού   Νοσοκομείου
Κατερίνης  (υπόψη  Τεχνικής  Υπηρεσίας  Ψυχιατρικού  Τομέα),  σε  φάκελο  που  Θα  φέρει  τα

στοιχεία   επικοινωνίας   σας,    είτε   στο   emαίι   της   Υπηρεσίας:   teχ__ηίρίr@1228.s_y_zefχ_ί__S:gQy.gr

Σημειώνεται  ότι  δεν  Θα  ληφθούν  υπόψη  προσφορές  οικονομικών  φορέων  που  δεν
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά  (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του  Ν.4782/2021.

'

Συνημμένα:

Φάκελος Μελέτης
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