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ΔΝΟΙΚΙΑΗ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ 

Πποκήπςξη Πλειοδοηικού Γιαγωνιζμού 
 
 
 

 Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ 

147/Α) θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. απόθαζε Γ 12/17-04-2018, ζέκα 13, πποκηπύζζει  

πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ αλάδεημε πιεηνδόηε πνπ ζα έρεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα, γηα 

δύν ρξόληα, λα ελνηθηάδεη ηειενξάζεηο ζηνπο αζζελείο ηνπ θαη ζηνπο ζπλνδνύο απηώλ.   

 

Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζθξαγηζκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά έσο ηελ Πέκπηε 

24 Μαΐνπ  2018, ώξα 11.00 π.µ. ζην Πξσηόθνιιν ηνπ ΔΚΑ. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ 

ζα γίλεη ηελ ίδηα εκέξα, ώξα 12.00 ζηελ αίζνπζα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

1. ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
  
Σν Ννζνθνκείν ΔΚΑ έρεη 127 θιίλεο ζηηο νπνίεο νη λνζειεπόκελνη επηηξέπεηαη λα έρνπλ 
ηειεόξαζε. ε όιεο ηηο θιίλεο λνζειεύνληαη αζζελείο γηα απνθαηάζηαζε.  
  
Η κέζε εηήζηα πιεξόηεηα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 95%.  
  
2. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ   
  
Σν Ννζνθνκείν έρεη ππνρξέσζε λα µελ επηηξέπεη ζε θαλέλα άιινλ πιελ ηνπ πιεηνδόηε λα 
ελνηθηάδεη ηειενξάζεηο ζε λνζειεπόκελνπο αζζελείο θαη ζε ζπλνδνύο απηώλ.  
  
Σν Ννζνθνκείν έρεη ππνρξέσζε λα αλαξηήζεη, µε επζύλε θαη ελέξγεηέο ηνπ, ζην εζσηεξηθό ηεο 
πόξηαο θάζε λνζειεπηηθνύ ζαιάκνπ πηλαθίδα δηαζηάζεσλ Α4, πιαζηηθνπνηεκέλε, από ην 
θείκελν ηεο νπνίαο ζα πξνθύπηεη µε ζαθήλεηα ε απνθιεηζηηθόηεηα ηνπ πιεηνδόηε.  
  
ηελ πηλαθίδα απηή  ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: 
 • Αξηζκόο ζύκβαζεο 
• Φνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ πιεηνδόηε  
• Σειέθσλα γηα επηθνηλσλία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ µε ηνλ πιεηνδόηε  
• Διάρηζηε ρξέσζε, µε ΦΠΑ  
 Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ζα αλαγξάθεηαη θάζε άιιν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ επηζπκεί ν 
πιεηνδόηεο, κε έγθξηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
  

ΑΔΑ: 6Ν3ΒΟΡΡ1-Ε2Λ





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 2 

 Σα έμνδα παξαγσγήο ησλ ελ ιόγσ πηλαθίδσλ βαξύλνπλ ηνλ πιεηνδόηε. 
 
3. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΗ  
  
3.1  Πποδιαγπαθέρ ηηλεοπάζεων  
 
Οη ελνηθηαδόκελεο ηειενξάζεηο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, λα είλαη 
έγρξσκέο 16’’ έσο 24’’ θαη λα ιεηηνπξγνύλ µε ηειεθνληξόι.  
  
3.2  Όποι ενοικίαζηρ  
  
Οη ελνηθηαδόκελεο ηειενξάζεηο, εθεμήο ελνηθηαδόκελα είδε, ζα παξαδίδνληαη ζην δσκάηην ηνπ 
αζζελνύο, µε επζύλε θαη κεηαθνξηθά ηνπ πιεηνδόηε, πνπ δελ έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί.  
  
Σν κίζζσκα ζα ρξεώλεηαη ζηνλ αζζελή ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ δελ έρεη 
επζύλε γηα απώιεηα, δεκία ή βιάβε ησλ ελνηθηαδόκελσλ εηδώλ ή γηα µε θαηαβνιή κηζζώκαηνο 
από ηνλ αζζελή.  
  
Δλέξγεηεο ηνπ πιεηνδόηε πνπ ηείλνπλ ζε εμαλαγθαζκό ή πίεζε ηνπ αζζελνύο γηα ελνηθίαζε, 
απαγνξεύνληαη, µε πνηλή ή δηαθνπή ηεο ζύβαζεο.  
  
Σν Ννζνθνκείν κπνξεί λα ειέγρεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή αλ ε ηηκή ρξέσζεο ζηνλ αζζελή είλαη ε 
πξνβιεπόκελε από ηε ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πιεηνδόηε.  
  
Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη θακία επζύλε νύηε ππνρξέσζε απέλαληη ζηνλ πιεηνδόηε αλ αζζελείο 
θέξνπλ ελνηθηαδόκελα είδε ηδηνθηεζίαο ηνπο ή αλ πξνθύςνπλ δηελέμεηο ή δηαθνξέο κεηαμύ απηνύ 
θαη ησλ αζζελώλ.  
  
Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη θακία επζύλε απέλαληη ζηνλ πιεηνδόηε γηα ηπρόλ νηθνλνκηθέο δεκηέο 
ιόγσ µε επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηνπ γηα ελνηθηάζεηο.  
  
Ο πιεηνδόηεο είλαη ππόρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηπρόλ δηθαησκάησλ ππέξ ηξίησλ, πρ ππέξ ηεο 
Αλώλπκεο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο ηεο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο (ΑΔΠΙ).  
  
3.3  Έκδοζη απόδειξηρ ζηον αζθενή  
  
Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα εθδίδεη απόδεημε ιηαληθήο πώιεζεο, µε θνξεηή ηακεηαθή κεραλή, 

πνπ ζα ηελ παξαδίδεη ζηνλ αζζελή ηαπηόρξνλα µε ηελ παξάδνζε ησλ ελνηθηαδόκελσλ εηδώλ.  

Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα λα ειέγρεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηα ζηνηρεία ηεο ηακεηαθήο 

κεραλήο. 

Αλ ην Ννζνθνκείν δηαπηζηώζεη όηη δελ έρεη εθδνζεί απόδεημε ζε αζζελή, πξνεηδνπνηεί γξαπηώο 

ηνλ πιεηνδόηε όηη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηίζεηαη άλεπ εηαίξνπ ζε ελέξγεηα ε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, πξνθεηκέλνπ λα θεξπρζεί έθπησηνο θαη λα 

θαηαπέζεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.    

 

4.  ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ, 

ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ κπνξνύλ λα απνδείμνπλ µε θάζε πξόζθνξν ηξόπν όηη έρνπλ 

γλώζε θαη πείξα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

5. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ   
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Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, 

ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη ζηελ νπνία ν 

πξνζθέξσλ δειώλεη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ:   

  

α. Γελ ηειεί ζε πηώρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο (πεξίπησζε 2, εδάθην α ηεο 

παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π∆ 118/2007).  

  

β. Γελ ηειεί ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ 2190/1920, όπσο ηζρύεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 

1892/1990, όπσο ηζρύεη, ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο.  

  

γ. Δίλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ γηα εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

αλαθέξνληαο όινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάιιεη εηζθνξέο, θαζώο θαη όηη είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο.  

  

δ. Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ησλ παξ. 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π∆ 118/2007, θαηά πεξίπησζε θαη ζύκθσλα 

µε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Π∆.  

  

ε. Έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα.  

  

 

6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

  

ηελ έγγξαθε πιεηνδνηηθή πξνζθνξά απαξαηηήησο ζα αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

  

Σν κεληαίν ηίκεκά πνπ ζα θαηαβάιεη ν πιεηνδόηεο ζην Ννζνθνκείν γηα ην ελνηθηαδόκελν είδνο, 

ζπλνιηθά θαη αλαιπηηθά ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ΦΠΑ 24%, ην νπνίν ζα είλαη ζηαζεξό ζε όιε ηε 

δηεηή πεξίνδν ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο.  

 

Η πξνζθνξά πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε δύν (2) αληίγξαθα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο νη παξαθάησ ελδείμεηο:  

 

- Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.  

 - Η ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό (ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΟΚΑΣΑΣΑΗ, ΓΡΑΦΔΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ).   

- Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 - Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληα (επσλπκία, δηεύζπλζε, ΑΦΜ, ∆ΟΤ, ηειέθσλν, θαμ, 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε).  

  

8. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  

  

5% επί ηνπ ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο ηεο ζύκβαζεο, µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ΦΠΑ, δει. 

πξνζθεξόκελν κεληαίν ηίκεκα ρσξίο ΦΠΑ Υ 24 Υ 5%. 

 

9. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ  

  

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη δύν (2) έηε.  

Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα λα δηαθόςεη ηε ζύκβαζε αδεκίσο ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεη όηη 

δηαηαξάζζεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ή όηη δελ ηεξνύληαη νη όξνη ηεο ζύκβαζεο.  
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 4 

Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζύλε έλαληη ηνπ πιεηνδόηε ή έλαληη νπνηαζδήπνηε αξρήο 

(όπσο πρ ∆ΟΤ θαη ΙΚΑ) γηα ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πιεηνδόηε πνπ ηπρόλ πξνθύςνπλ από ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο.  

  

10. ΔΛΑΥΙΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ  

  

Σν ειάρηζην κεληαίν ηίκεκα πνπ είλαη απνδεθηό αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 400,00 € ρσξίο ΦΠΑ ή 

496,00 €.  

 

11.  ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΙΜΗΜΑΣΟ  

  

Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ην ζπκθσλεζέλ ηίκεκα ζην ηακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ ή 

ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζύκβαζε, κέζα ζηηο 

πξώηεο δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπ επόκελνπ κήλα. Θα ιακβάλεη ηζόπνζε απόδεημε.  

  

Η θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο απνηειεί νπζηώδε ιόγν παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο 

ζύκβαζεο θαη θαηαγγειίαο απηήο, µε θαηάπησζε  ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο.    

 

12.  ΓΔΝΙΚE ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

  

Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε ησλ δηθαησκάησλ ή ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξίαο πνπ ζα πξνθύςνπλ 

από ηε ζύκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην.   

  

Για κάθε θέμα πος δεν αναθέπεηαι πηηώρ ζηη διακήπςξη ιζσύει η κείμενη Νομοθεζία 
(Ν.4412/16).  
 

 
  
 
 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                          Ο Αλ. Γηνηθεηήο               
       
                                                                 Μπαληήο Αζαλάζηνο 
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