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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΓΙΩΝ, ΦΟΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ  
 ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΔΚΑ  

 
 

Πξνθήξπμε ζπλνπηηθνύ  δηαγωληζκνύ 
 

Πίζηωζε    25.397,24 € κε ΦΠΑ  
 
Σν ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ 
147/Α) θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζ. απφθαζε Γ 07/27-02-2018, ζέκα 1ν, πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθφ 
δηαγσληζκφ ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ. 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

 
 

Αλαζέηνπζα αξρή ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ (ΔΚΑ) 

Δίδνο δηαγσληζκνχ πλνπηηθφο 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά (Υακειόηεξε ηηκή) 

Πξνυπνινγηζκφο 25.397,24 € κε ΦΠΑ 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο 2  κήλεο 

Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο 
Πέκπηε, 12-04-2018 ώξα 11:00, ζην πξσηφθνιιν 
ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο Πέκπηε , 12-04-2018 ώξα 12:00 

Σφπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  
Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ηζρχο πξνζθνξψλ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

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

 
 

 
 

A/A 

 
 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΓΩΝ 

 
 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

      1       ΑΜΑΞΗΓΗΑ ΣΤΠΟΤ Α΄ 26 ηκρ. 

2 ΑΜΑΞΗΓΗΑ ΣΤΠΟΤ Β΄ 20 ηκρ. 

3 
      ΕΧΝΖ ΑΝΑΠΖΡΗΚΟΤ ΑΜΑΞΗΓΗΟΤ  
      ΣΤΠΟΤ  ΓΗΛΔΚΟ     

46 ηκρ. 

4       ΕΧΝΖ ΤΓΚΡΑΣΖΖ ΣΖΘΟΤ 46 ηκρ. 

5 
 

       ΕΧΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΡΠΟΤ 46 ηκρ. 

6        ΕΧΝΖ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΜΖΡΧΝ 46 ηκρ. 

7        ΣΑΣΧ ΟΡΟΤ 46 ηκρ. 

8        ΒΑΖ ΦΗΑΛΖ 46 ηκρ. 

9 
       
       ΑΝΗΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
 

46 ηκρ. 

10        ΦΟΡΔΗΑ  2 ηκρ. 

11        ΔΞΔΣΑΣΗΚΔ ΚΛΗΝΔ 2 ηκρ. 

 
                          ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΓΙΩΝ 

ΑΜΑΞΙΓΙΑ ΣΤΠΟΤ Α΄ 

 Απιφ αλαπεξηθφ ακαμίδην (απφ αηζάιη) κε κεγάινπο νπίζζηνπο 24΄ηξνρνχο, κε ζπκπαγή 
ειαζηηθά , θξέλα, πξνζζαθαηξνχκελα πιατλά,  ππνπφδηα πξνζζαθαηξνχκελα θαη ξπζκηδφκελα 
θαζ΄ χςνο, πίζσ ρεηξνιαβέο ψζεζεο ζπλνδνχ, βάξνο έσο 19 kg, κέγηζην βάξνο αζζελνχο 115  
kg, ζε δχν δηαθνξεηηθά πιάηε ησλ 40 θαη 44 cm .  
Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγείαο δχν (2) εηψλ απφ ηελ παξάδνζε θαη θάιπςε 
αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθή ππνζηήξημε (service) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εηψλ. 
 

ΑΜΑΞΙΓΙΑ ΣΤΠΟΤ Β΄ 

Απιφ αλαπεξηθφ ακαμίδην (απφ αηζάιη) κε κεγάινπο νπίζζηνπο 24΄ηξνρνχο, κε ζπκπαγή 
ειαζηηθά , θξέλα, πξνζζαθαηξνχκελα πιατλά,  ππνπφδηα πξνζζαθαηξνχκελα θαη ξπζκηδφκελα 
θαζ΄ χςνο θαη θιίζε, πίζσ ρεηξνιαβέο ψζεζεο ζπλνδνχ, κε πςειή πιάηε ξπζκηδφκελεο θιίζεο, 
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γηα ρξήζε απφ άηνκα κε αδπλακία ζηήξημεο θνξκνχ-θεθαιήο, βάξνπο έσο 21 kg, κέγηζην βάξνο 
αζζελνχο 115  kg, ζε δχν δηαθνξεηηθά πιάηε ησλ 40 θαη 44 cm. 

Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγείαο δχν (2) εηψλ απφ ηελ παξάδνζε θαη θάιπςε 
αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθή ππνζηήξημε (service) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εηψλ. 
 

Απαξαίηεηε θξίλεηαη  ε ύπαξμε ηωλ εηδηθώλ αμεζνπάξ αλαπεξηθώλ ακαμηδίωλ όπωο 
αλαθέξνληαη ζηνλ αλωηέξω πίλαθα  

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΟΡΔΙΩΝ 

1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ηζρπξφ ραιχβδηλν ζσιήλα (αληηζθσξηαθή επεμεξγαζία). 

2. Ζ επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα ππνδηαηξείηαη ζε δχν ηκήκαηα θαη ην επίπεδν ηεο πιάηεο  λα 
ξπζκίδεηαη κέζσ εξγνλνκηθήο θξεκαγηέξαο. 

3. Σν θνξείν λα δηαζέηεη πεξηκεηξηθφ ειαζηηθφ πξνζθξνπζηήξα.  

4. Να δχλαηαη λα δηαζέηεη επηθάλεηα κεηαθνξάο αζζελψλ απφ ην θνξείν ζην θξεβάηη θαη 
αληίζηξνθα. Ζ επηθάλεηα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζπκπαγέο εχθακπην, άζξαπζην, 
αθηηλνδηαπεξαηφ πιηθφ θαη λα δηαζέηεη πεξηκεηξηθά ρεηξνιαβέο κεηαθίλεζεο. (Να πξνζθεξζεί 
πξνο επηινγή) 

5. Σν θνξείν λα θέξεη ζηε βάζε 4 ηξνρνχο δηακέηξνπ Φ 200 mm, νη δχν εθ ησλ νπνίσλ κε 
θξέλν θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζηξψκα πάρνπο 5cm κε αδηάβξνρε πξνζζαθαηξνχκελε ζήθε. 

 6. Να έρεη δηαζηάζεηο 190x65x75 cm πεξίπνπ. 

7. Να θέξεη πεξηζηξεθφκελεο ππνδνρέο γηα ζηήξημε νξνζηειψλ, κε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο 
ηνπ χςνπο ηεο νξνζηήιεο. 

8. Να ζπλνδεχεηαη κε δχν ζηαηψ νξνχ απφ αλνμείδσην ράιπβα κε δχν πιαζηηθά άγθηζηξα, 
ζηαηψ νξψλ θαη ζήθε θηάιεο νμπγφλνπ. 

9. Να δχλαηαη λα δηαζέηεη αλαθιηλφκελα πιατλά πξνζηαηεπηηθά θάγθεια κε εκηαπηφκαην 
ζχζηεκα ζηαζεξνπνηήζεσο ηα νπνία λα αζθαιίδνπλ ηνλ αζζελή θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ. 

10. Γπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηνπ χςνπο. 

11. Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα θέξεη CE Mark θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο κε ISO. 

12. Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο  ιεηηνπξγείαο δχν (2) εηψλ απφ ηελ παξάδνζε θαη θάιπςε 
αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθή ππνζηήξημε (service) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δέθα (10) εηψλ. 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΞΔΣΑΣΙΚΔ ΚΛΙΝΔ 

1. Γηαζηάζεηο: 100Υ 185 εθ.  

2. Βάξνο θιίλεο: 70 θηιά 

3. Μέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν 135 θηιά. 

4. Ρπζκηδφκελν ειεθηξηθά θαζ χςνο κέζσ πνδνκνρινχ, απφ χςνο 48 εθ. έσο 85 εθ.  

5. Ζ επηθάλεηα ηεο εμεηαζηηθήο θιίλεο λα απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα: αλψηεξν ηκήκα  κήθνπο 
72 εθ. θαη θαηψηεξν ηκήκα κήθνπο 112 εθ. 

6. Σν αλψηεξν ηκήκα λα έρεη ξπζκηδφκελε θιίζε αλνδηθά έσο 50 κνίξεο απφ ηελ νξηδφληηα ζέζε.  
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7. Σα ηκήκαηα ηεο εμεηαζηηθήο θιίλεο λα θέξνπλ ππφζηξσκα απφ αθξψδεο πιηθφ, επελδπκέλν 
κε αληηβαθηεξηδηαθή ηαπεηζαξία, ε νπνία απνηειείηαη απφ  PVC (87,5%) θαη βακβάθη 
(12,5%). 

8.  Να πιέλεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη θαη λα δηαηίζεηαη ζε πνιιά ρξψκαηα. 

9.  Ο ζθειεηφο θαη ε βάζε ηνπ θξεβαηηνχ λα είλαη κεηαιιηθά, βακκέλα κε  ειεθηξνζηαηηθή βαθή. 

10. Να δηαζέηεη ηξνρνχο απφ αλζεθηηθφ πνιππξνππιέλην θαη ξπζκηδφκελα πφδηα γηα   ηελ 
πξνζαξκνγή ζε θεθιηκέλν επίπεδν. 

11. Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο  ιεηηνπξγείαο δχν (2) εηψλ απφ ηελ παξάδνζε θαη θάιπςε 
αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθή ππνζηήξημε (service) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δέθα (10) εηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ 

 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη Γύν  (2) κήλεο.   
Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο     
ζχκβαζεο.  

 
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 πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ 
Νφκνπ 4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

 
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ 
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειψλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεχζπλε 
δήισζε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππφδεηγκα. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε 
έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», β) θάθεινο 
«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 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 δηαγσληδφκελνπ. 

 Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», 

«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνχληνο 
ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 

  

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη: 
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 2 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε 
δηαθήξπμε ππνδείγκαηα 

 1 ππεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειψλεη 
φηη ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην  ΑΡΘΡΟ 2 –
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο φπσο απηά 
απαηηνχληαη 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 πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 Ζ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΓΓΤΗΔΙ 

 

 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. 

  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, ε αμία ηεο νπνίαο ζα  
αλέξρεηαη ζην 5% ηεο πξνεθηηκνχκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

 
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθφζνλ ε 
πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη 
πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή. 
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε απφ ην αξκφδην φξγαλν 
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) 0,06%, ραξηφζεκν 3% επί ΔΑΑΓΖΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ 
ΔΑΑΓΖΤ, θφξνο πξνκεζεπηψλ 4%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ηειηθψο είλαη απηέο 
πνπ ζα ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο, ή ηκεκαηηθά, πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή 
ηνπο αλά κήλα ή φπσο άιισο ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο ππεξεζίαο.  
 
Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
απαηηνχληαη βάζεη ηνπ Ν4412/16 άξζξν 200. 
 
Σν ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ 
Αλάδνρν ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ 
ζηε Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηφθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθφ έληαικα, κέζα ζηε λφκηκε 
πξνζεζκία. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

ΑΔΑ: 6ΓΙ9ΟΡΡ1-ΗΤΔ
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Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία, 
(Ν.4412/16).  
 
 
πλεκκέλα:  
1) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 
2) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,  
3) Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  
 
 
 
     ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ                                                                  Ο Αλ. Γηνηθεηήο    
           Γηεπζχληξηα                                               Μπαληήο Αζαλάζηνο 
    
   
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

ΑΔΑ: 6ΓΙ9ΟΡΡ1-ΗΤΔ
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Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ,  γηα ην δηαγωληζκό  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΓΙΩΝ, ΦΟΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΔΚΑ 
  
 
 
 

  
Ο/Ζ (φλνκα)   :  
Δπψλπκν    :  
Ολνκα & επψλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σφπνο γέλλεζεο   :  
Σφπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
α.  Γελ έρσ  θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ πεξίπησζε  (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007. 
 
β. Γελ ηειψ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο (πεξίπησζε 2, εδάθην α ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007). 
 
γ. Γελ ηειψ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ 2190/1920, φπσο ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ 
Ν. 1892/1990, φπσο ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (δειψλεηαη κφλν απφ Α.Δ.). 
 
δ. Δίκαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 
κνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 
 
ε. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ θαηά ηελ εκέξα 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη …………  ………………………… 
 
δ. Έιαβα  γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα. 
 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο  
 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

ΑΔΑ: 6ΓΙ9ΟΡΡ1-ΗΤΔ
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(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986) 
 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ,  γηα ην  δηαγωληζκό   
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΓΙΩΝ, ΦΟΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΔΚΑ 
 
 

 
Ο/Ζ (φλνκα)   :  
Δπψλπκν    :  
Ολνκα & επψλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σφπνο γέλλεζεο   :  
Σφπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ 
δηαγσληζκφ, ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ ή 
ζην θαησηέξσ e-mail: 
 

Σαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε 

 

Φαμ  

E-mail  

 
      (Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
                                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Πξνο: ΔΚΑ, γηα ην  δηαγωληζκό  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΓΙΩΝ, ΦΟΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 
ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΔΚΑ 

ΑΔΑ: 6ΓΙ9ΟΡΡ1-ΗΤΔ
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α/α 

 
Δίδνο Τιηθνύ 
 

 
Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηεηα 

 
Σηκή κνλάδνο  
πξν ΦΠΑ 
 

 
ύλνιν πξν 
ΦΠΑ 
 

1 
 
 

    

2 
 
 

 
 

  

  
 

 
 

ΦΠΑ 
 

 

  
 

 
 

ύλνιν κε ΦΠΑ 
 

 

 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 6ΓΙ9ΟΡΡ1-ΗΤΔ
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