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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι την 23/06/2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 πµ θα διεξαχθεί,
στα γραφεία της Υπηρεσίας µας[Λ. Χαϊνά 93 Περιφερειακό Μέγαρο 2ο όροφος –Χαλκίδα]
,πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάληψη κατασκευής του έργου « Εργασίες
διαµόρφωσης θαλάµου ανάπαυσης στο τµήµα αξονικού τοµογράφου Νοσοκοµείου
Χαλκίδας » από πιστώσεις Ι∆ΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
Το έργο αφορά εργασίες Οικοδοµικές και είναι προϋπολογισµού 8.300 €
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού 135 € θα απευθύνεται προς την ∆/νση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Εύβοιας. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συµµετοχή στην δηµοπρασία:
1.πρωτότυπο πτυχίο και επικυρωµένο αντίγραφο αυτού
2.οι εγγεγραµµένοι στα Νοµαρχιακά Μητρώα µαζί µε την κατάθεση της προσφοράς τους
στη δηµοπρασία θα καταθέτουν αποδεικτικό νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο της
βεβαίωσης εγγραφής τους στα Νοµαρχιακά µητρώα καθώς και αντίγραφο καταβολής της
εισφοράς τους στην εργοληπτική οργάνωση στην οποία ανήκουν για το έτος διεξαγωγής
της δηµοπρασίας
2.ασφαλιστική ενηµερότητα
3. φορολογική ενηµερότητα (πρωτότυπη)
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι η επιχείρηση
α) δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση ,αναγκαστική διαχείριση
β)δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο να της επιβλήθηκε ποινή που της
στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων
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γ) δεν έχει καταδικασθεί το φυσικό πρόσωπο για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ,υπεξαίρεση,
απάτη, εκβίαση , πλαστογραφία , ψευδορκία ,δωροδοκία , δόλια χρεωκοπία δ) τα
πρόσωπα που απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους
οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (εάν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να
υποβάλλεται αρνητική Υ.∆.)
ε) το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνουν τα όρια
ανεκτέλεστου που τίθεται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν 3669/08
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