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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΑΠΙΝΙΓΩΣΗ ΜΔ ΜΟΝΙΣΟΡ
Πξνθήξπμε ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ
Πίζηωζε

6.000,00 € κε ΦΠΑ

Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ
147/Α) θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζ. απόθαζε Γ 12/17-04-2018, ζέκα 14ν, 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

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά (Υακειόηεξε ηηκή)

Πξνϋπνινγηζκόο

6.000,00 € κε ΦΠΑ

Γηάξθεηα ζύκβαζεο

3 κήλεο

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο

Γεπηέξα, 02-07-2018 ώξα 11:00, ζην πξσηόθνιιν
ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο

Γεπηέξα, 02-07-2018 ώξα 12:00

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.

1.Να

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ιεηηνπξγεί κε εζσηεξηθό ηξνθνδνηηθό 220V/50Hz.

2.Να

δηαζέηεη κπαηαξία Li-ion ε νπνία λα θνξηίδεηαη πιήξσο ζε ηξεηο πεξίπνπ ώξεο. Να
κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηελ παξνρή απηληδώζεσλ κέγηζηεο ελέξγεηαο 400J (200J αλά
θάζε) αλά έλα ιεπηό γηα 100 θνξέο πεξίπνπ, ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δσηηθώλ
ζεκείσλ (κόληηνξ) γηα 2,5 ώξεο πεξίπνπ. Η κπαηαξία λα κπνξεί λα αιιάδεηαη από ηνλ
ρεηξηζηή.

3.Να

είλαη ζπκπαγήο θαηαζθεπή, λα είλαη εύθνινο ζηνλ ρεηξηζκό θαη ηελ κεηαθνξά .

4.Σν

βάξνο λα κελ μεπεξλάεη ηα 6,5 θηιά ζε πιήξε ζύλζεζε. Να δηαζέηεη ιαβή κεηαθνξάο.

5.Να

δηαζέηεη νζόλε έγρξσκε TFT 7 ηληζώλ ηνπιάρηζηνλ, ηξηώλ θαλαιηώλ, γηα ηελ
παξνπζίαζε θπκάησλ θαη δεδνκέλσλ. Η νζόλε λα έρεη δπλαηόηεηα αιιεινεπηθάιπςεο
(cascade) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε αξξπζκηώλ.

6.Να

δηαζέηεη ζεξκηθό θαηαγξαθηθό ηξηώλ θαλαιηώλ, ξπζκηδόκελν γηα απηόκαηε εθηύπσζε
θνξηίζεσλ, απηληδώζεσλ, ζπλαγεξκώλ, απηνειέγρνπ θιπ. Να ρξεζηκνπνηεί ραξηί
κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 50mm. Σν θαηαγξαθηθό λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα όινπ ηνπ
ηζηνξηθνύ ηεο απηλίδσζεο κε θαηαγξαθή ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ πξηλ θαη κεηά ηελ
απηλίδσζε απαξαηηήησο.

7.Να

εθαξκόδεη δηθαζηθή ηερλνινγία ζηελ παξάδνζε απηληδώζεσλ κε ρεηξνθίλεην
ζπγρξνληζκέλν ηξόπν. Δπηζπκεηή ε δηακόξθσζε AED θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα
εμσηεξηθήο βεκαηνδόηεζεο.

8.ηε

δηακόξθσζε AED λα ππάξρεη θσλεηηθή θαζνδήγεζε κε απηόκαηε αλάιπζε ηνπ
θαξδηαθνύ ξπζκνύ.

9.Να

δηαζέηεη ινγηζκηθό αλάιπζεο ΗΚΓ θαη αλαγλώξηζε ησλ VF & VT.

10.

Να ππάξρνπλ επί ηεο πξόζνςεο ηεο ζπζθεπήο αξηζκεκέλα πιήθηξα πνπ λα βνεζνύλ
ηνλ ρεηξηζηή ζηελ δηαδηθαζία κίαο απηλίδσζεο.

11.

Να είλαη δπλαηή ε παξάδνζε απηλίδσζεο 400 Joules ζε ιηγόηεξν από 8 δεπηεξόιεπηα.

12.

Να ππάξρνπλ πνιιαπιέο επηινγέο ρνξήγεζεο έσο 400Joules.

13.

Ο παικόο απηλίδσζεο λα αληηζηαζκίδεη ηελ ζύλζεηε αληίζηαζε πνπ ζπλαληά.

14.

Να ζπλνδεύεηαη από Paddles ελειίθσλ/παίδσλ ηα νπνία λα θέξνπλ πιήθηξα γηα
ξύζκηζε ελέξγεηαο, θόξηηζεο θαη απηλίδσζεο. Να δέρεηαη θαη κίαο ρξήζεο pads εθόζνλ
ππάξρεη δηακόξθσζε AED.

15.

Γηα ηελ AED, λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο από ηνλ ρξήζηε ηεο ελέξγεηαο
απηλίδσζεο.

16.

Να κπνξεί λα παξνπζηάδεη ΗΚΓ κέζσ 3/5πνιηθνύ θαισδίνπ θαη κέζσ ησλ paddles/
pads.

17.

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηνπ αξηζκνύ αλαπλνώλ κέζσ ηνπ ΗΚΓ.

18.

Να δηαζέηεη όξηα ζπλαγεξκνύ ξπζκηδόκελα από ην ρεηξηζηή.
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19.

Να δηαζέηεη έιεγρν απόδνζεο ελέξγεηαο.

20.

Να κεηξάεη θαη λα παξνπζηάδεη επηπιένλ ζηελ νζόλε SpO2 θαη NIBP.

21.

Να ζπλνδεύεηαη από ηξνρήιαην κεηαθνξάο .

22.

Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από εγρεηξίδην ρξήζεο ζηελ Αγγιηθή θαη ηελ
Διιεληθή γιώζζα, ζε δύν αληίηππα αλά γιώζζα (έλα γηα ηνλ ππόινγν ηνπ ΔΚΑ θαη έλα
γηα ην ηκήκα Βηνηαηξηθήο Σερλνινγίαο ΔΚΑ).

23.

Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ζηελ Αγγιηθή θαη ηελ
Διιεληθή γιώζζα, ζε δύν αληίηππα αλά γιώζζα (έλα γηα ηνλ ππόινγν ηνπ ΔΚΑ θαη έλα
γηα ην ηκήκα Βηνηαηξηθήο Σερλνινγίαο ΔΚΑ).

24.

Σν ζύζηεκα πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεύεηαη από ην ζρεηηθό
πηζηνπνηεηηθό, ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο πνπ ην
ρνξήγεζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρύνο ηνπ.

25.

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ISO 13485, θαζώο θαη
πηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθό ηερληθήο ππνζηήξημεο. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη ηόζν ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ISO, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο πνπ ην ρνξήγεζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρύνο ηνπ,
όζν θαη ηα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ.

26.

Ο πξνκεζεπηήο λα αλαιάβεη ηελ πηζηνπνηεκέλε εθπαίδεπζε όισλ ησλ πηζαλώλ
ρξεζηώλ ηνπ ΔΚΑ.

27.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζε πηζηνπνηεκέλε εθπαίδεπζε ηνπ αξκόδηνπ ηερληθνύ
πξνζσπηθνύ ηνπ ΔΚΑ.

28.

Σν ζύζηεκα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηώλ, ε νπνία ζα
θαιύπηεη νπνηαδήπνηε βιάβε θαζώο θαη όια ηα
αληαιιαθηηθά πνπ ηπρόλ ζα
απαηηεζνύλ. Δπηπιένλ θαη θαηά ην παξαπάλσ δηάζηεκα ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζε
επίζθεςε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θάζε έμη (6) κήλεο, ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη ζε
απηέο νη επηζθέςεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρόλ βιαβώλ.

29.

ε πεξίπησζε βιάβεο ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα επηιακβάλεηαη ηεο επηζθεπήο εληόο
ηξηώλ (3) σξώλ από ηελ ώξα θιήζεο από ην Ννζνθνκείν. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη
κεηαθνξά εθηόο Ννζνθνκείνπ ή ν ρξόλνο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ππεξβαίλεη ηε κία
(1) εκέξα, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζή ηνπ κε αθξηβώο
ην ίδην ζύζηεκα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθέζεη ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.

30.

Ο πξνκεζεπηήο λα πξνζθνκίζεη θαηάινγν ησλ Ννζνθνκείσλ ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ην
πξνζθεξόκελν κεράλεκα.

31.

Ο πξνκεζεπηήο λα πξνζθνκίζεη πιήξε ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθώλ ηνπ κεραλήκαηνο.

32.

Δίλαη απαξαίηεηε ε θάιπςε αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα (10) ρξόληα.

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη Σξεηο (3) 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.
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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 ενιαίορ και οι επί μέποςρ συπαγισμένοι, ανεξάπτητοι υάκελοι θα αναγπάυοςν:

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 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.
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ΑΡΘΡΟ 11.

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

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) 0,06%, 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 13.

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 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

5

ΑΔΑ: 6ΛΧΖΟΡΡ1-Υ68

18PROC003303609 2018-06-22

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

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 ην δηαγωληζκό
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΑΠΙΝΙΓΩΣΗ ΜΔ ΜΟΝΙΣΟΡ

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 έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα αλαθεξόκελα ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73, Ν. 4412/16
β.
Γελ ηειώ ζε πηώρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 4, ηνπ άξζξνπ 73, Ν. 4412/16
γ.
Γελ ηειώ ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ 2190/1920, όπσο ηζρύεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ
Ν. 1892/1990, όπσο ηζρύεη, ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (δειώλεηαη κόλν από Α.Δ.).
δ.
Δίκαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο
κνπ, πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο).
ε.
Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθό επάγγεικά κνπ θαηά ηελ εκέξα
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ………… …………………………
δ.

Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα.

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

6

ΑΔΑ: 6ΛΧΖΟΡΡ1-Υ68

18PROC003303609 2018-06-22

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

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 ην δηαγωληζκό
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΑΠΙΝΙΓΩΣΗ ΜΔ ΜΟΝΙΣΟΡ

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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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Πξνο:
ΔΚΑ, γηα ην δηαγωληζκό
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΑΠΙΝΙΓΩΣΗ ΜΔ ΜΟΝΙΣΟΡ

Σίκεκα
αξηζκεηηθώο

ΦΠΑ 24%
αξηζκεηηθώο

Σίκεκα κε ΦΠΑ
αξηζκεηηθώο

Σίκεκα
νινγξάθσο

ΦΠΑ 24%
νινγξάθσο

Σίκεκα κε ΦΠΑ
νινγξάθσο

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