ΕΝΤΥΠΟ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προς Διευθύντρια Τμήματος Φυλακών

Θέμα: «Πλειοδοτικός διαγωνισμός υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης
βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων) που παράγονται ως απόβλητα από τα
τρία μαγειρεία των Κεντρικών Φυλακών».
Αρ. Διαγωνισμού: 12/2016
Τελευταία
προθεσμία
προσφορών: ……………….

υποβολής

Υπευθύνως δηλώνω ότι:
α.

Δεν έχω καταδικαστεί οριστικά, με απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού
δικαστηρίου ούτε υφίσταται παραδοχή μου για:
(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
Απόφασης – Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου
2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος),
(ii) διαφθορά (όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
25ης Ιουνίου 1997, καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ.3 παράγραφος 2
στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
και στο άρθρο 2
παράγραφος (1) της Απόφασης – Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική
αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής),
(iii) απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της
27ης Νοεμβρίου 1995),
(iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες (όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της
Απόφασης – Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής),
(v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της των περί της
Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016 ),
(vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (σύμφωνα με το
άρθρο 2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και
Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του
2014).
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Νοείται ότι, η υποχρέωση του αποκλεισμού μου από την Αναθέτουσα Αρχή
εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή υπάρχει παραδοχή, είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οργανισμού ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
β.

Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας
υποβολής των Προσφορών, και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις
νομικές διατάξεις που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία / στη χώρα όπου
είμαι εγκατεστημένος δηλαδή την .................... <να διαγραφεί ότι δεν
ισχύει>,

γ.

Δεν τελώ υπό πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης,
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, πτωχευτικό
συμβιβασμό, δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες
αλλά ούτε βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις,,

δ.

δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει
εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου , ε. δεν έχω συνάψει συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

στ.

δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του
άρθρου 6 του Ν. 73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερα
παρεμβατικά μέσα,

ζ.

δεν εμπίπτω σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή μου κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν.73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα

η.

δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

θ.

δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής αλλά ούτε και έχω
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και είμαι σε θέση να προσκομίσω τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.73(Ι)/2016.

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν
διευκρινίσεις.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Υπογραφή:
Όνομα υπογράφοντος:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος:
Ιδιότητα υπογράφοντος

Στοιχεία Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν
ισχύει>
Όνομα:............................................................................................................................
Χώρα εγκατάστασης: ..................Διεύθυνση:.................................................................
......................................................................................................Ταχ.Κιβ.....................
Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................
.....................................................................................................Ταχ. Κιβ. ..................
Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας .............................
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