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 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΔΤΑΜΑΣΩΝ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ  
ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ   

 
Πξνθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγωληζκνύ 

 
Πίζηωζε 17.685,06€ κε ΦΠΑ  

 
 
Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ 
147/Α) θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. απόθαζε Γ 17/24-07-2019, ζέκα 1ν, πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό 
δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
 

Αλαζέηνπζα αξρή ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΔΚΑ) 

Δίδνο δηαγσληζκνύ πλνπηηθόο 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο 
πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή 
(Υακειόηεξε ηηκή) 

Πξνϋπνινγηζκόο 17.685,06€ κε ΦΠΑ 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 12 κήλεο 

CPV 33692300-00 

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο 
Σεηάξηε, 04-09-2019 ώξα 11:00 π/κ, ζην 
πξσηόθνιιν ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Σεηάξηε, 04-09-2019 ώξα 12:00 π/κ 

Σόπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  
Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ιζρύο πξνζθνξώλ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην 
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ΑΡΘΡΟ 2.  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ    

 
 
 

Α. ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ ΜΔΩ ΚΑΘΔΣΗΡΑ 

 
 
Α.1  ΠΛΗΡΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΥΩΡΙ ΦΤΣΙΚΔ ΙΝΔ 
 

i. Γηάιπκα πιήξνπο δηαηξνθήο νκνγελνπνηεκέλν  ζε πγξή κνξθή, ηζνζεξκηδηθό (1 kcal/ml) 
κέηξηαο πεξηεθηηθόηεηαο ζε πξσηεΐλε (35-45 γξ/1000 ml), εκπινπηηζκέλν κε βηηακίλεο, 
κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία, σζκνκνξηαθόηεηαο (150-250 mOsm/l), ζηείξν κηθξνβίσλ   

 

 
Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο 
 κε ΦΠΑ (επξώ) 

 
300 ηεκ.  

 
Έσο 480,00 

 
Έσο 508,80 

 
 

ii. Γηάιπκα πιήξνπο δηαηξνθήο νκνγελνπνηεκέλν ζε πγξή κνξθή, ππεξζεξκηδηθό (1,5 
kcal/ml), πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλε (55-65 γξ/1000 ml), εκπινπηηζκέλν κε βηηακίλεο, 
κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία, ειεύζεξν ιαθηόδεο θαη γινπηέλεο, σζκνκνξηαθόηεηαο (250-350 
mOsm/l), ζηείξν κηθξνβίσλ.  

  

 
Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
κε ΦΠΑ (επξώ) 

 
200 ηεκ.  

 
Έσο 400,00 

 
Έσο 424,00 

 
 

iii. Γηάιπκα πιήξνπο δηαηξνθήο νκνγελνπνηεκέλν  ζε πγξή κνξθή, ππεξζεξκηδηθό (≥ 1,3 
kcal/ml) πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε πξσηεΐλε (>65 γξ/1000 ml). Δκπινπηηζκέλν κε ιηπαξά 
νμέα κέζεο αιύζνπ θαη αληηνμεηδσηηθνύο παξάγνληεο όπσο βηηακίλε C θαη Δ, ζειήλην ή/θαη 
ςεπδάξγπξν, ζηείξν κηθξνβίσλ.  

  

 
Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
κε ΦΠΑ (επξώ) 

 
500 ηεκ.  

 
Έσο 1.000,00 

 
Έσο 1.060,00 

 
 
Α.2  ΠΛΗΡΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΜΔ ΦΤΣΙΚΔ ΙΝΔ 
 

i. Γηάιπκα πιήξνπο δηαηξνθήο νκνγελνπνηεκέλν  ζε πγξή κνξθή, ηζνζεξκηδηθό (1 kcal/ml) 
κέηξηαο πεξηεθηηθόηεηαο ζε πξσηεΐλε (35-45 γξ/1000 ml), εκπινπηηζκέλν κε βηηακίλεο, 
κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία, ειεύζεξν ιαθηόδεο θαη γινπηέλεο, σζκνκνξηαθόηεηαο (200-500 
mOsm/l), ζηείξν κηθξνβίσλ. 

        

 
Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
κε ΦΠΑ (επξώ) 

 
300 ηεκ.  

 
Έσο 450,00 

 
Έσο 477,00 
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Α.3  ΗΜΙΣΟΙΥΔΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 
 

i. Ηκηζηνηρεηαθή δηαηξνθή, ηζνζεξκηδηθή (1 kcal/ml), ρακεινύ ππνιείκκαηνο. Δκπινπηηζκέλε 
κε βηηακίλεο, κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία, ιηπαξά νμέα κέζεο αιύζνπ, ειεύζεξε ιαθηόδεο ή 
γινπηέλεο, σζκνκνξηαθόηεηαο (200-300 mOsm/l), ζηείξα κηθξνβίσλ. Καηάιιειε γηα 
αζζελείο κε δπζαπνξξόθεζε. 

  

 
Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
κε ΦΠΑ (επξώ) 

30 ηεκ. Έσο 108,00 Έσο 114,48 

 
 
Α.4  ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΓΙΑ ΓΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΔΝΔΙ 
i. Γηάιπκα πιήξνπο δηαηξνθήο νκνγελνπνηεκέλν ζε πγξή κνξθή, κε ρακειό πνζνζηό 

πδαηαλζξάθσλ (30-45% ησλ ζπλνιηθώλ ζεξκίδσλ). Δκπινπηηζκέλν κε  βηηακίλεο, κέηαιια 
θαη ηρλνζηνηρεία, πινύζην ζε θπηηθέο ίλεο, ζηείξν κηθξνβίσλ. Καηάιιειν γηα δηαβεηηθνύο 
αζζελείο.  

       

 
Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
κε ΦΠΑ (επξώ) 

200 ηεκ.  Έσο 360,00 Έσο 381,60 

 
Α.5 ΑΝΟΟΓΙΑΣΡΟΦΗ 
 

i   Γηάιπκα πιήξνπο δηαηξνθήο νκνγελνπνηεκέλν  ζε πγξή κνξθή, ηζνζεξκηδηθό (1-1,1 kcal/ml) 
κέηξηαο πεξηεθηηθόηεηαο ζε πξσηεΐλε (50-60 γξ/1000 ml). Δκπινπηηζκέλν κε αξγηλίλε, ρσξίο 
θπηηθέο ίλεο.  

  

 
Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο 
 ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
κε ΦΠΑ (επξώ) 

30 ηεκ.  Έσο 294,00 Έσο  311,64 

 
 

Β. ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ PER OS (ΑΠΟ ΣΟΤ ΣΟΜΑΣΟ) 

 
 

Β.1  ΙΟΘΔΡΜΙΓΙΚΑ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 
 

i. πκπιήξσκα δηαηξνθήο ζε πγξή κνξθή, ηζνζεξκηδηθό (1 kcal/ml). Δκπινπηηζκέλν κε 
βηηακίλεο, κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία, ζηείξν κηθξνβίσλ, κε δηάθνξεο γεύζεηο.  

  

 
Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο 
 κε ΦΠΑ (επξώ) 

400 ηεκ.  Έσο 560,00 Έσο 593,60 

 
Β.2  ΤΠΔΡΘΔΡΜΙΓΙΚΑ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ  

 
i. πκπιήξσκα δηαηξνθήο ζε πγξή κνξθή, ππεξζεξκηδηθό (≥1,2 kcal/ml) πςειήο 

πεξηεθηηθόηεηαο ζε πξσηεΐλε (9-10 γξ/100 ml). Δκπινπηηζκέλν κε βηηακίλεο, κέηαιια θαη 
ηρλνζηνηρεία, ζηείξν κηθξνβίσλ. Πινύζην ζε αξγηλίλε θαη αληηνμεηδσηηθνύο παξάγνληεο.  
  

 
Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
 κε ΦΠΑ (επξώ) 

1000 ηεκ.  Έσο 1.650,00 Έσο 1.749,00 
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ii. πκπιήξσκα δηαηξνθήο ζε πγξή κνξθή, ππεξζεξκηδηθό (≥1,5kcal/ml) πεξηεθηηθόηεηαο ζε 

πξσηεΐλε > 6 γξ/100 ml). Δκπινπηηζκέλν κε βηηακίλεο, κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία, ζηείξν 
κηθξνβίσλ.  
  

 
Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
κε ΦΠΑ (επξώ) 

1200 ηεκ.  Έσο 1.980,00 Έσο 2.098,80 

 
Β.3  ΗΜΙΣΟΙΥΔΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 
 

i. Ηκηζηνηρεηαθή δηαηξνθή, ηζνζεξκηδηθή (1 kcal/ml). Δκπινπηηζκέλε κε βηηακίλεο, κέηαιια θαη 
ηρλνζηνηρεία, ρακεινύ ππνιείκκαηνο, ειεύζεξεο ιαθηόδεο ή γινπηέλεο, πινύζηα κε ιηπαξά 
νμέα κέζεο αιύζνπ (>50%), σζκνκνξηαθόηεηαο (200-300 mOsm/l), ζηείξν κηθξνβίσλ.  

 

 
Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
κε ΦΠΑ (επξώ) 

90 ηεκ.  Έσο 216,00 Έσο 228,96 

 
Β.4  ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ 

 
i. πκπιήξσκα δηαηξνθήο ζε πγξή κνξθή, ππεξζεξκηδηθό (≥1,5 kcal/ml) πςειήο 

πεξηεθηηθόηεηαο ζε πξσηεΐλε ≥ 5 γξ/100 ml). Δκπινπηηζκέλν κε βηηακίλεο, κέηαιια θαη 
ηρλνζηνηρεία, ζηείξν κηθξνβίσλ, πινύζην ζε θπηηθέο ίλεο, θαηάιιειν γηα δηαβεηηθνύο 
αζζελείο.   

 

 
Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
κε ΦΠΑ (επξώ) 

120 ηεκ.  Έσο 216,00 Έσο 228,96 

 
Β.5  ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΓΤΦΑΓΙΑ 

 
i. Δηδηθό ζπκππθλσκέλν ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο ηξνπνπνηεκέλεο πθήο (ζηαδίνπ 2 – honey-

like), ππεξζεξκηδηθό (1,5 kcal/ml) θαηάιιειν γηα αζζελείο κε δπζθαγία.  
  

 
Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
κε ΦΠΑ (επξώ) 

100 ηεκ.  Έσο 275,00 Έσο 291,50 

 
ii. Πεθηηθόο παξάγνληαο ζε κνξθή ζθόλεο κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πδαηάλζξαθεο, 

ειεύζεξν πξσηεΐλεο, ιίπνπο θαη ζνπθξόδεο κε ρακειό ελεξγεηαθό πεξηερόκελν θαη 
νπδέηεξε γεύζε.  
 

 
Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
κε ΦΠΑ (επξώ) 

350 ηεκ. Έσο 4.830,00 5.119,80 

 
 
Β.6  ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΝΔΦΡΟΠΑΘΔΙΑ 
 

i. πκπιήξσκα δηαηξνθήο ππεξζεξκηδηθό (> 1,5 kcal/ml), κε ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε 
πξσηείλε (3-5 γξ./100ml),  ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ειεθηξνιύηεο (θάιην, λάηξην, 
καγλήζην), ρσξίο θπηηθέο ίλεο, θαηάιιειν γηα λεθξνπαζείο αζζελείο.  
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Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
κε ΦΠΑ (επξώ) 

60 ηεκ.  Έσο 150,00 Έσο 159,00 

 
Β.7  ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΩΣΔΙΝΗ Δ ΚΟΝΗ 
 

i. πκπιήξσκα δηαηξνθήο ζε ζθόλε κε  πνιύ πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλε (>90% 
πξσηεΐλε) κε νπδέηεξε γεύζε.  

 
 

Πνζόηεηα 
ύλνιν Πίζησζεο 
 ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
κε ΦΠΑ (επξώ) 

100 ηεκ.  Έσο 840,00 Έσο 890,40 

 
ii. πκπιήξσκα δηαηξνθήο ζε ζθόλε κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλε (60-70% 

πξσηεΐλε) πινύζην ζε αξγηλίλε, γινπηακίλε θαη ΗΜΒ.  
  

Πνζόηεηα 
 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
κε ΦΠΑ (επξώ) 

150 ηεκ.  Έσο 990,00 Έσο 1049,40 

 
 

Β.8 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΗΠΑΣΟΠΑΘΔΙΑ 
 

i. πκπιήξσκα δηαηξνθήο ζε πγξή κνξθή, κε ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλε (< 15%), 
κε απμεκέλε πεξηεθηηθόηεηα ζε δηαθιαδηζκέλα ακηλνμέα, κε πεξηεθηηθόηεηα ζε ιίπνο 30-
35% κέξνο ηνπ νπνίνπ λα έρεη ηε κνξθή ηξηγιπθεξηδίσλ κέζεο αιύζνπ, κε θπηηθέο ίλεο, 
θαηάιιειν γηα αζζελείο κε επαηηθέο λόζνπο.  

 

 
Πνζόηεηα 

ύλνιν Πίζησζεο  
ρσξίο ΦΠΑ (επξώ) 

ύλνιν Πίζησζεο  
κε ΦΠΑ (επξώ) 

30 ηεκ.  Έσο 150,00 Έσο 159,00 

 

Γ. ΤΚΔΤΔ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ  

 
 

Γ.1  ΤΚΔΤΔ ΥΟΡΗΓΗΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 
 

i. πζθεπέο ρνξήγεζεο εληεξηθήο δηαηξνθήο κέζσ βαξύηεηαο. Με ζύλδεζε luer-lock 
θαη ζπλδεηηθό πνπ πξνζαξκόδεηαη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο θαζεηήξσλ ζίηηζεο. Οη 
ζπζθεπέο λα πξνζαξκόδνληαη ζε νπνηνδήπνηε είδνο πεξηέθηε. 

 

 Σύνολο τωρίς ΦΠΑ (εσρώ) Σύνολο με ΦΠΑ (εσρώ) 

60 τεμ.  144 178,56 

 
ii. πζθεπέο ρνξήγεζεο εληεξηθήο δηαηξνθήο κε αληιία. Με ζύλδεζε luer-lock θαη 

ζπλδεηηθό πνπ πξνζαξκόδεηαη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο θαζεηήξσλ ζίηηζεο. Οη 
ζπζθεπέο λα πξνζαξκόδνληαη ζε νπνηνδήπνηε είδνο πεξηέθηε. 

 

 Σύνολο τωρίς ΦΠΑ (εσρώ) Σύνολο με ΦΠΑ (εσρώ) 

200 τεμ. 760 858,8 
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Γ.2  ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ 
 

iii. Ρηλνγαζηξηθνί/ ξηλνλεζηηδηθνί θαζεηήξεο ζηιηθόλεο, αηξαπκαηηθνί no 16/ 18.  
 

 Σύνολο τωρίς ΦΠΑ (εσρώ) Σύνολο με ΦΠΑ (εσρώ) 

80 τεμ. 736 802,24 

 
 

ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΙΣΩΗ 

 ΤΝΟΛΟ  
ΥΩΡΙ Φ.Π.Α 

ΤΝΟΛΟ  
ΜΔ Φ.Π.Α  

 
 

 
Έσο 16.589,00 

 
Έσο 17.685,06 

                                                  
ΑΡΘΡΟ 3.  ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ 

 
  Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη Γώδεθα (12) κήλεο.   

Γύλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηεο  
ζύκβαζεο.  
 
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίωο, ζηελ 
πεξίπηωζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηά από νινθιήξωζε δηαγωληζηηθήο δηαδηθαζίαο  
κε ηελ 1ε ΤΠΔ ή άιινπ αλώηεξνπ θξαηηθνύ θνξέα 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, 
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ 
Νόκνπ 4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

 
 Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ 
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειώλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεύζπλε 
δήισζε, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε 
έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα 
ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9. 
 
Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: 
 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

 Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», 

«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνύληνο 
ηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη: 
 

 2 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε 
δηαθήξπμε ππνδείγκαηα 

 1 ππεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειώλεη 
όηη ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην  ΑΡΘΡΟ 2 –
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ.  

  
 

 ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο όπσο απηά 
απαηηνύληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε  

 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό ΦΠΑ επί ηνηο εθαηό. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΓΓΤΗΔΙ 

 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, ε αμία ηεο νπνίαο ζα 
αλέξρεηαη ζην 5% ηεο πξνεθηηκνύκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ, (απαηηείηαη γηα 
ζπκβάζεηο ίζεο ή αλώηεξεο ησλ 2.500,00€). 
  

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

 
ην ζηάδην θαηαθύξωζεο ηνπ δηαγωληζκνύ ζα γίλεηαη ζύγθξηζε ηηκώλ ηωλ νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ 
ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ (άξζξν 14, παξάγξαθνο 7 ηνπ Ν. 
4052 (ΦΔΚ 41/2012). 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 
απνξξίπηνληαη. 
Θεωξείηαη απαξαίηεηε ε αλαγξαθή ηνπ θωδηθνύ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ αλά είδνο, 
όπνπ ππάξρεη. 
 
Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ ε 
πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζόηηκεο ζεσξνύληαη νη 
πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή. 
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε από ην αξκόδην όξγαλν παξνπζία 
ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,07%, ραξηόζεκν 3% επί ΔΑΑΓΗΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ 
ΔΑΑΓΗΤ, θόξνο πξνκεζεπηώλ 4%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηειηθώο είλαη απηέο πνπ 
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ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13.       ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 
Η παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη από ηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο 
ησλ ζθεπαζκάησλ.  
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο, ή ηκεκαηηθά, πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή 
ηνπο αλά κήλα ή όπσο άιισο ζπκθσλεζεί κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηεο ππεξεζίαο.  
Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ύζηεξα από ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 
απαηηνύληαη βάζεη ηνπ Ν4412/16 άξζξν 200. 
Σν ηηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ 
Αλάδνρν ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ ζηε 
Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηόθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθό έληαικα, κέζα ζηε λόκηκε πξνζεζκία. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

  
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία, 
(Ν.4412/16).  
 
   
πλεκκέλα:  
 
1) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 
2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,  
3) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  
 
 
     
 
 
               ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                           Ο Γηνηθεηήο               
     
                                                                                Μπαληήο Αζαλάζηνο 
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1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 
 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΔΤΑΜΑΣΩΝ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ  

  
 
  
 

  
Ο/Η (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
α.    Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
β. Γελ ηειώ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 
γ. Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ ζπκθώλσο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
δ. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθώλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 
4412/2016 
 
ε. Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθόζνλ απαηηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ 
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αθνξνύλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ 
παξνύζα δηαθήξπμε ζπκθώλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εθόζνλ ν δηαγσληζκόο 
θαηαθπξσζεί ζην πξόζσπό κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξώλ 
από ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, λα 
πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
δ. Έιαβα  γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα. 
 
 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο  
 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986) 
 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΔΤΑΜΑΣΩΝ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ  

  
 
  

 
Ο/Η (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό, 
ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ ή ζην θαησηέξσ 
e-mail: 
 

Σαρπδξνκηθή 
δηεύζπλζε 

 

Φαμ  

E-mail  

 
 
 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΩΑ8ΟΡΡ1-ΤΓΥ
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                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΔΤΑΜΑΣΩΝ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ  

  
 
  

α/α 
 
     Δίδνο  θεπάζκαηνο 
 

 
 
Πνζόηεηα 
 
 

 
Σηκή 
κνλάδνο   
πξν ΦΠΑ 
 

 
 
ύλνιν πξν 
ΦΠΑ 
(αξηζκεηηθώο) 
 
 

ύλνιν πξν ΦΠΑ 
(νινγξάθωο) 

Α.1.i 
 
 

    

A.1.ii 
 
 

 
 

  

 
A.1.iii 

 
 

 
  

 
A.2.i 

 
 

 
  

 
A.3.i 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
πλνιηθό 
Σίκεκα  

πξν ΦΠΑ 
(αξηζκεηηθώο) 

 

 
πλνιηθό Σίκεκα  

πξν ΦΠΑ 
(νινγξάθωο) 

 
 
 

 

 
ΦΠΑ 

 

 

 
ύλνιν 

Πίζηωζεο  
κε ΦΠΑ 

 

 

 
  
 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΑΔΑ: 6ΩΑ8ΟΡΡ1-ΤΓΥ
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