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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ                                    
Λ.Φπιήο 8

ε
 ζηάζε & π. Θενιόγνπ 1 

ΙΛΙΟΝ Σ.Κ. 13122 
Πιεξνθνξίεο: Σζνπθαιά Υξηζηίλα 
Σει. 213 2015353, θαμ 213 2015348 
ekaprom1@eka-hosp.gr                                                                                                                           

                   ΙΛΙΟΝ,  30 -08-2019 
     Αξηζ. πξση.:  5646 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ/ΚΗΜΓΗ  

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
15/2019   

 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΟΦΙΛΩΝ ΑΤΣΟΛΙΠΑΙΝΟΜΔΝΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ   

 
Πξνθήξπμε ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ 

Πίζηωζε 31.000,00€ κε ΦΠΑ  
  

 
 Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/16(ΦΔΚ 147/Α) θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζ. απόθαζε Γ.. 16/10-07-2019, ζέκα II. 4ν, 
πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 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 
Πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά (ρακειόηεξε ηηκή)  

Πξνϋπνινγηζκόο 31.000,00€ κε ΦΠΑ  

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 12 κήλεο 

Καηάζεζε πξνζθνξώλ 
έσο 

Γεπηέξα, 16-09-2019, ώξα 11:00 π.κ.,  
ζην πξσηόθνιιν ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ 
Απνθαηάζηαζεο 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Γεπηέξα, 16-09-2019, 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 

 
1)  ΤΓΡΟΦΙΛΟΙ ΑΤΣΟΛΙΠΑΙΝΟΜΔΝΟΙ , θύζηεσο  κηαο ρξήζεο  PU ή ζηιηθόλεο κε θπζηνινγηθό 

νξό, απνζηεηξσκέλν λεξό ή ηζόηνλν δηάιπκα ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

άκεζε ελεξγνπνίεζε ηεο πδξόθηιεο επηθάλεηαο θαη λα δηαηεξείηαη ε ιίπαλζε θαηά ηελ έμνδν ηνπ 

θαζεηήξα.  

  Να θέξεη ιείεο θαη αηξαπκαηηθέο νπέο. 

  Να είλαη απνζηεηξσκέλε, αηνμηθή, λα κελ πξνθαιεί αιιεξγίεο, ειεύζεξε ππξεηνγόλσλ ρσξίο 

θζαιηθέο ελώζεηο,  ιαηέμ θαη PVC. 

Να θέξεη ζήκαλζε CE. 

 

2) ΤΓΡΟΦΙΛΟ ΑΤΣΟΛΙΠΑΝΟΜΔΝΟΙ (ΓΤΝΑΙΚΔΙΟΙ), θύζηεσο, κε θπζηνινγηθό νξό, 

απνζηεηξσκέλν    λεξό  ή   ηζόηνλν δηάιπκα ζηε  ζπζθεπαζία ηνπ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε 

ελεξγνπνίεζε ηεο πδξόθηιεο επηθάλεηαο θαη λα δηαηεξείηαη ε ιίπαλζε θαηά ηελ έμνδν ηνπ 

θαζεηήξα. 

 Να ζπλδέεηαη απεπζείαο κε νπξνζπιιέθηε ρσξίο λα απαηηείηαη επηπιένλ ζπλδεηηθό. 

 Να θέξεη ιείεο θαη αηξαπκαηηθέο νπέο. 

 Να είλαη απνζηεηξσκέλνο, αηνκηθά ζπζθεπαζκέλνο, ειεύζεξνο ππξεηνγόλσλ, ρσξίο PVC,  

θζαιηθέο ελώζεηο θαη ιάηεμ. 

  Να θέξεη ζήκαλζε CE. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη δώδεθα (12) κήλεο.  
Γύλαηαη λα δνζεί παξάηαζε ε νπνία δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ζύκβαζεο 
κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ αλαδόρνπ.  
  
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. 
 

ΔΙΓΟ ΜΗΚΟ ΝΟΤΜΔΡΟ ΣΔΜΑΥΙΑ 

ΑΝΓΡΙΚΟΙ 40 εθαηνζηά  πεξίπνπ  10 5.000 

  12 5.000 

ΓΤΝΑΙΚΔΙΟΙ 15 εθαηνζηά  πεξίπνπ  10 3.000 

  12 3.000 
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ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ, κέζα ζε έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 92 παξ.1 ηνπ Ν. 
4412/2016, 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. 

 

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 ζύκθσλα κε ην άξζξν 94 ηνπ Ν. 4412/2016:  

 Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο όπσο απηά απαηηνύληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 –ΣΔΥΝΙΚΔ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. 

 Σα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ – 
ηερληθή επάξθεηα (γλώζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Η 
Σερληθή Πξνζθνξά ζα αμηνινγεζεί κόλν σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ δηαγσληδόκελνπ λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξόκελε 
ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ ηξίησλ 
θξαηήζεσλ, εθηόο από ην ΦΠΑ. 

 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό ΦΠΑ επί ηνηο εθαηό. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

 
Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ζπλνιηθή 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 11. ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ  
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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 ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο γηα εθάπαμ ππεξεζία ή  
ηκεκαηηθά, πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο 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 13.       ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 
Η παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη από ηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα ππεξεζία. ε 
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δύλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειό ηεο, σο επόπηε ηεο ζύκβαζεο, 
κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν. 4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 14.     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  Αλ. 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 ΤΓΡΟΦΙΛΩΝ 
ΑΤΣΟΛΙΠΑΙΝΟΜΔΝΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ   

   
 

  
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΡΕΝΟΡΡ1-ΤΒ7





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 6 

 
 

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 ΤΓΡΟΦΙΛΩΝ 
ΑΤΣΟΛΙΠΑΙΝΟΜΔΝΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ   

 
 
 
 

 
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) 
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3. Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
    

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 
 

 
α/α 

 
Δίδνο Τιηθνύ 
 

 
Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηεηα 

 
Σηκή κνλάδνο  
πξν ΦΠΑ 
 

 
ύλνιν πξν 
ΦΠΑ 
 

1 
 
 

    

2 
 
 

 
 

  

  
 

 
 

ΦΠΑ 
 

 

  
 

 
 

ύλνιν κε ΦΠΑ 
 

 

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