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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙ.ΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑ 

 
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 

 
Πίστωση: 10.000,00€ με ΦΠΑ 

 
 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και την απόφαση ΔΣ 13/18-04-2016, θέμα 19ο,  
προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Αναθέτουσα αρχή ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΑ) 

Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος 

Κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή 

Προϋπολογισμός 
 
10.000,00 € με ΦΠΑ 
 
 

Διάρκεια σύμβασης 12 μήνες 

Κατάθεση προσφορών έως 
Πέμπτη, 14-07-2016 ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο 
του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης 

Ημερομηνία διενέργειας Πέμπτη, 14-07-2016 ώρα 12:00 

Τόπος διενέργειας 
Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου  
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης 

Ισχύς προσφορών 60 ημερολογιακές ημέρες 

Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών σε ένα στάδιο 

 
            

ΑΡΘΡΟ 2.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
Γενικοί όροι: 

Όλες οι προσφορές, πρέπει να συνοδεύονται από: 
 

1. Πιστοποιητικό CE επικυρωμένο ή πρωτότυπο με ημερομηνία έκδοσης του τρέχοντος έτους 
όπου θα  αναφέρεται το είδος, η συσκευασία, ο κατασκευαστής, ο φορέας έκδοσης του 
πιστοποιητικού, και ο κωδικός του είδους. 
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2. Πίνακα με αναφορά στην σύνθεση, τον τρόπο φύλαξης, χρήσης, τα μέτρα προστασίας, και 
την ημερομηνία λήξης (όπου εφαρμόζεται). 

3. Δείγματα, τα οποία θα ελέγχονται από το  Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. όπου χρειαστεί. 
4. Δήλωση του προμηθευτή ότι θα αποδέχεται την επιστροφή τυχόν ελαττωματικών προϊόντων 

και την άμεση αντικατάστασή τους. 

 *Σημειώνεται ότι τα προϊόντα τα οποία έχουν αποδειχθεί από προηγούμενη χρήση τους 
ελαττωματικά, ή ο έλεγχος από το Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. αποδειχθεί αρνητικός, η προσφορά του 
αντίστοιχου προμηθευτή και για το συγκεκριμένο είδος, θα απορρίπτεται. 

 Σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές στα ζητούμενα προϊόντα μπορεί να αποκλίνουν ελάχιστα 
από τα προσφερόμενα είδη, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο τα προϊόντα της μιας  εταιρείας, 
να διαφέρουν της άλλης. Αυτό ισχύει μόνο ως προς τις συσκευασίες κιλά/μέτρα/τεμάχια και 
όχι ως προς την ποιότητα. 

 Τα υγρά υλικά να βρίσκονται στις ζητούμενες ποσότητες, συσκευασμένα αεροστεγώς στους 
αντίστοιχους περιέκτες από τους κατασκευαστές τους και να μην αποτελούν προϊόν 
"μετάγγισης" από περιέκτες μεγαλύτερης ποσότητας από τον προμηθευτή. 

 Για τον λόγω αυτόν θα πρέπει οι προσφορές να είναι αναλυτικές και να αναφέρονται τα 
σημεία όπου τα προσφερόμενα είδη  αποκλίνουν από τις ζητούμενες προδιαγραφές. 

 Σημειώνεται ότι οι προσφορές θα πρέπει να  αναφέρουν τιμή μονάδος προϊόντος χωρίς 
Φ.Π.Α., μετά, το ποσοστό του Φ.Π.Α. που υπόκειται το προϊόν και τέλος, το σύνολο της τιμής 
μονάδος με το Φ.Π.Α.. 

 

  
 

Προμήθεια υλικών ορθοπεδικών κατασκευών 
 

Α/Α
  

Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ζητούμενη 
ποσότητα 

1 

Ξύλινος προσαρμογέας θήκης 
πάχους 1εκ. με σπειρώματα 
μεταλλικά & τετράγωνη βάση 
πλαστική. 

Τεμ 2 

2 

Συνδετήρας περιστρεφόμενος 
μεταλλικός από ανοξείδωτο ατσάλι 
για γόνατο με πυραμίδα 
ρυθμιζόμενο με βίδες. 

Τεμ 2 

3 
Σφικτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 
για πυραμίδα ρυθμιζόμενο με βίδες 
& υποδοχή για σωλήνα 30φ. 

Τεμ 4 

4 
Σωλήνας 30φ από ντουραλουμίνιο 
με ενσωματωμένο συνδετήρα  για 
πυραμίδα από ανοξείδωτο ατσάλι. 

Τεμ 4 

5 
Ποδοκνημική άρθρωση από 
ανοξείδωτο ατσάλι για πυραμίδα με 
βίδα M10 για σταθερό πέλμα (sach). 

Τεμ 7 

6 
Κάλτσα καλλωπιστική μηρού από 
λίκρα  με τελείωμα σιλικόνης σε 
ζεύγος. 

Τεμ 3 

7 

Συνδετήρας για κνήμη  (βάση 
θήκης) από ανοξείδωτο ατσάλι και 
πυραμίδα με τέσσερις βάσεις 
(κούπα). 

Τεμ 6 
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8 
Αφρώδη επικάλυψη κνήμης σκληρή 
αφρός τετράγωνος, 16x16x45 κατ' 
ελάχιστον. 

Τεμ 3 

9 
Πλαστική ύλη ρητίνη laminate 80:20  
συσκευασία   5  λίτρων  

Λίτρα 20 

10 

Ζώνη μεταλλική με ρουλεμάν και 
βίδα αποτελούμενη από δύο μέρη 
το κάτω μέρος, κατά προτίμηση 
σχήματος διχάλα. 

Τεμ 7 

11 
Πέλμα  σταθερό  τύπου  Sach  σε 
διάφορα νούμερα δεξιά - αριστερά. 

Τεμ 18 

12 
Ξύλινοι αστράγαλοι για σταθερό 
πέλμα με ενσωματωμένη πλαστική 
βάση στον αστράγαλο Μ10. 

Τεμ 5 

13 
Αφρός πολυουρεθάνης συσκευασία  
λίτρου περίπου. 

Τεμ 3 

14 
Σκληρυντικό αφρού πολυουρεθάνης 
συσκευασία  λίτρου περίπου. 

Τεμ 3 

15 
Χρώμα πλαστικής ύλης συσκευασία  
0,180  γραμμαρίων περίπου. 

Τεμ 2 

16 
PVA ρολό για σακούλα 
πλαστικοποίησης 1.30cm.                                           

Μέτρα 5 

17 
Σακούλες πλαστικοποίησης  μηρού  
PVA (102Χ5Χ30 περίπου). 

Τεμ 30 

18 
Σακούλες πλαστικοποίησης  κνήμης  
PVA (102Χ5Χ20  περίπου). 

Τεμ 30 

19 
Κάλτσα πλαστικοποίησης 
βαμβακερή άσπρη συσκευασία   
κιλού. 

Τεμ 3 

20 

Ύφασμα Κάρμπον για ενίσχυση 
αντοχής σε συγκεκριμένα σημεία της 
θήκης, σε φύλλο                               
(να αναφέρεται η διάσταση του 
φύλλου). 

Τεμ 1 

21 
Πολυφόρμ 3 χιλ.(να αναφέρεται η 
διάσταση του φύλλου).  

Τεμ 1 

22 
Πολυφόρμ 6 χιλ.(να αναφέρεται η 
διάσταση του φύλλου). 

Τεμ 8 

23 
Πλασταζότ 3 χιλιοστών (να 
αναφέρεται η διάσταση του φύλλου). 

Τεμ 2 

24 
Πλασταζότ 6 χιλιοστών(να 
αναφέρεται η διάσταση του φύλλου). 

Τεμ 3 

25 
Πολυπροπυλένιο θερμοπλαστικό 
φύλλο 4 χιλιοστών. 

Τεμ 2 

26 
Πολυπροπυλένιο θερμοπλαστικό 
φύλλο 5 χιλιοστών                              
(να αναφέρεται η διάσταση). 

Τεμ 2 
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27 
EVA υψηλής πυκνότητας πάχος 10 
χιλιοστά (να αναφέρεται η διάσταση 
του φύλλου). 

Τεμ 1 

28 
EVA υψηλής πυκνότητας πάχος 3 
χιλιοστά (να αναφέρεται η διάσταση 
του φύλλου). 

Τεμ 1 

29 
EVA μεσαίας πυκνότητας πάχος 5 
χιλιοστά (να αναφέρεται η διάσταση 
του φύλλου). 

Τεμ 1 

30 
EVA μεσαίας πυκνότητας πάχος 3 
χιλιοστά   (να αναφέρεται η 
διάσταση του φύλλου). 

Τεμ 1 

31 

Ζεύγος άρθρωσης  ποδοκνημικής με 
ελατήριο ανύψωσης τύπου κλετζακ  
από ανοξείδωτο ατσάλι, μεταλλικά  
ελατήρια, μπίλιες και  
αντιστηρίγματα από ντουραλουμίνιο 
έξω υποδήματος πλάτος 16 
χιλιοστών & πάχος 4,5 χιλιοστών. 

Τεμ 10 

32 

Κνημοποδικός κηδεμόνας 
πλαστικός  έσω υποδήματος με 
αυτοκόλλητη ταινία (velcro), υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο  & ύψος 
από 33 - 38 cm σε διάφορα 
νούμερα, δεξί - αριστερό. 

Τεμ 6 

 
 

33 

Υποδήματα ορθοπεδικά τύπου 
Κάρτερ, διάφορα νούμερα (ανοικτά 
έως δακτύλων). Τεμ 8 

  

1. Τα τακούνια τους να μην είναι 
κολλημένα. 
2. Να έχουν δέρμα καλής ποιότητας 
αδιάβροχο χρώματος μαύρου. 
3. Φόδρες από δέρμα γίδας φυσικό 
(άβαφο). 
4. Η σόλα να είναι από κρουτόν 
ξυλουρισμένη με παρκέ & γαζωμένη 
μέσα-έξω. 
5. Πάτους συνθετικούς με φορτέτσα. 
6. Στο μποτίνι να έχει τέλα & στο 
πίσω φόρτι χαρτονόπετσο. 
7. Να έχουν ύψος 12cm (καθαρό). 
8. Να δένουν χαμηλά με τρύπες 
(καψούλια) & γάντζους στο πάνω 
μέρος. 
9. Να έχουν κορδόνια πλακέ  
μακριά. 
10. Η φόρμα τους να είναι 
τετράγωνη. 

    

34 Δέρμα φόδρα γίδα (χρώμα φυσικό). 
Τετραγωνικά 

Μέτρα 
10 

35 
Δέρμα επίξανθος 3mm πάχος 
(χρώμα φυσικό). 
 

Τετραγωνικά 
Μέτρα 

5 
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36 Δέρμα φόδρα προβιά. 
Τετραγωνικά 

Μέτρα 
4 

37 Βακέτα. Κιλά 6 

38 Γύψος πλαστικής. Κιλά 300 

39 

Κόλλα ισχυρή για δέρματα, λάστιχο, 
πλαστικό, φελλό και ταχεία 
συγκόλληση σε  συσκευασία κιλού 
περίπου. 

Κιλά 15 

40 
Σιδηρόστοκος με ίνες υάλου 
πολυεστερικός                                  
συσκευασία 750 γρ. περίπου. 

Τεμ 2 

41 
Οινόπνευμα μπλε φωτιστικό 93o  σε 
φιάλες 425ml. Περίπου 

Τεμ 10 

42 
Γυαλόχαρτο σβούρας73x200x40 
Grid. 

Τεμ 10 

43 
Γυαλόχαρτο σβούρας73x200x80 
Grid. 

Τεμ 10 

44 
Γυαλόχαρτο σβούρας45x70x40 
Grid. 

Τεμ 10 

45 
Γυαλόχαρτο σβούρας45x70x80 
Grid. 

Τεμ 10 

46 Ράσπες γύψου οβάλ Τεμ 5 

47 
Ντουραλουμίνιο φύλλο 2.5 
χιλιοστών (να αναφέρεται η 
διάσταση του φύλλου). 

Τεμ 1 

48 
Αλουμίνιο φύλλο 1.5 χιλιοστών       
(να αναφέρεται η διάσταση του 
φύλλου). 

Τεμ 1 

49 
Τρούκ  νούμερο 72 ανοξείδωτα      
(σε κουτί των 1000 τρουκ).  

Τεμ 1 (κουτί) 

50 
Τρούκ  νούμερο 75 ανοξείδωτα          
(σε κουτί των 1000 τρουκ). 

Τεμ 1 (κουτί) 

51 Θηλιές 2 εκατοστών ανοξείδωτες. Τεμ 100 

52 Μεζούρες πλαστικές 1,50 μέτρο. Τεμ 2 

53 

Τζελ κρεπ 10 χιλιοστών, μικρού 
βάρους για ορθοπεδικά υποδήματα, 
μαύρο σε πλάκες                            
(να αναφέρεται η διάσταση του 
φύλλου ). 

Τεμ 1 

54 

Τζελ κρεπ 10 χιλιοστών, μικρού 
βάρους για ορθοπεδικά υποδήματα, 
καφέ σε πλάκες (να αναφέρεται η 
διάσταση του φύλλου). 

Τεμ 1 
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ΑΡΘΡΟ 3.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Η διάρκεια των συμβάσεων προμήθειας ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12)  ΜΗΝΕΣ, εντός των οποίων 
θα γίνει η παράδοση των προς προμήθεια ειδών. Δύναται να δοθεί παράταση μέχρι 12 μήνες. 
Μέχρι 2 μήνες, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου, και  μέχρι 10 μήνες ακόμη με τη 
σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, που μπορούν να αποδείξουν με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι έχουν 
γνώση και πείρα του αντικειμένου του διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην 
ταχυδρομική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συμμετέχων, με υπεύθυνη 
δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται μέσα σε 
έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα 
στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 7, 8, 9. 
 
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 

 Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 

 Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος 
τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει: 

 2 υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα συνημμένα στη 
διακήρυξη υποδείγματα 

 1 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει 
ότι συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο  ΑΡΘΡΟ 2 –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει:  
 
Α) Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς όπως αυτά απαιτούνται στο ΑΡΘΡΟ 2 –ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ . 
 
Β) Τα στοιχεία που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση 
και πείρα) να εκτελέσει το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί 
μόνο ως προς την ικανότητα του διαγωνιζόμενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου. 
 

16PROC004691148 2016-06-30

ΑΔΑ: ΨΩ05ΟΡΡ1-Ο3Ο



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 7 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη. 
 

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

 
Η κατακύρωση γίνεται στον ή στους διαγωνιζόμενους που προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή 
εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. 
 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι κρατήσεις που ισχύουν σήμερα Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,10%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου 
ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 4%. Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν τελικώς είναι αυτές που 
θα ισχύουν την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Το τιμολόγιο του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο θα εκδοθεί ΜΟΝΟ μετά την παράδοση στον 
Ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και θα παραδοθεί ΜΟΝΟ στη 
Διαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Θα εξοφληθεί με χρηματικό ένταλμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία. 
  
Συνημμένα:  
1) Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
2) Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας,  
3) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  
 
 
 
 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΕΚΑ 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ            κ.α.α 

        Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 
Γκρούμας Νικόλαος 
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1. Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) 
 
Προς: ΕΚΑ, για το διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙ.ΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑ 
 
 

  
Ο/Η (όνομα)   :  
Επώνυμο    :  
Ονομα & επώνυμο πατέρα :  
Ονομα & επώνυμο μητέρας :  
Ημερομηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
α.  Δεν έχω  καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση  (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007. 
 
β. Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007). 
 
γ. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του 
Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (δηλώνεται μόνο από Α.Ε.). 
 
δ. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις 
μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
 
ε. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού είναι …………  ………………………… 
 
ζ. Έλαβα  γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 
 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 
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2. Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας  

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) 
 
Προς: ΕΚΑ, για το διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙ.ΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑ 
 

 
Ο/Η (όνομα)   :  
Επώνυμο    :  
Ονομα & επώνυμο πατέρα :  
Ονομα & επώνυμο μητέρας :  
Ημερομηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τον υπογράφοντα, σχετικά με τον διαγωνισμό, 
θα γίνεται νομίμως στη κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο κατωτέρω φαξ ή στο κατωτέρω 
e-mail: 
 

Ταχυδρομική 
διεύθυνση 

 

Φαξ  

E-mail  

 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16PROC004691148 2016-06-30

ΑΔΑ: ΨΩ05ΟΡΡ1-Ο3Ο



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 10 

 
 
Υπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Προς: ΕΚΑ, για το διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙ.ΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑ 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  
                                      

α/α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ 

Αξία 

      

      

    ΦΠΑ 24%  

    ΣΥΝΟΛΟ  

 
Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 
άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν 
στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής αριθμητικώς και της τιμής 
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει 
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 
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