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ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΛΩΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΚΑ 
 
 

Πξνθήξπμε επαλαιεπηηθνύ ζπλνπηηθνύ  δηαγωληζκνύ 
 

Πίζηωζε    2.650,00 € κε ΦΠΑ  
 
Σμ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έπμκηαξ οπόρδ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν.4412/16(ΦΔΚ 
147/Α) ηαεώξ ηαζ ηδκ οπ’ ανζε. απόθαζδ Γ 22/16-07-2018, εέια 2μ, πξνθεξύζζεη 
επαλαιεπηηθό ζοκμπηζηό δζαβςκζζιό ζε έκα ζηάδζμ, ιε ηνζηήνζμ ηαηαηύνςζδξ ηδκ πθέμκ 
ζοιθένμοζα από μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά αάζεζ ηζιήξ, βζα ηδκ ακάδεζλδ ακαδόπμο ημο ςξ 
άκς ένβμο. 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 

 
 

Ακαεέημοζα ανπή ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΔΚΑ) 

Δίδμξ δζαβςκζζιμύ Δπακαθδπηζηόξ οκμπηζηόξ 

Κνζηήνζμ ηαηαηύνςζδξ 
ηδκ πθέμκ ζοιθένμοζα από μζημκμιζηή άπμρδ 
πνμζθμνά (Υακειόηεξε ηηκή) 

Πνμϋπμθμβζζιόξ 2.650,00 € ιε ΦΠΑ 

Γζάνηεζα ζύιααζδξ  Έλζ (6)  ιήκεξ 

Καηάεεζδ πνμζθμνώκ έςξ 
Σξίηε, 18-09-2018, ώξα 11:00, ζημ πνςηόημθθμ ημο 
Δεκζημύ Κέκηνμο Απμηαηάζηαζδξ 

Ηιενμιδκία δζεκένβεζαξ Σξίηε, 18-09-2018, ώξα 12:00 

Σόπμξ δζεκένβεζαξ 
Αίεμοζα Γζμζηδηζημύ οιαμοθίμο  
Δεκζημύ Κέκηνμο Απμηαηάζηαζδξ 

Ιζπύξ πνμζθμνώκ 120 διενμθμβζαηέξ διένεξ 

Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην 

 
            
 
 

ΑΔΑ: 7Ν4ΘΟΡΡ1-9ΨΛ
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                                      ΑΡΘΡΟ 2.  ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ   

 
Α. ΑΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
Κμζημύιζ θμδνανζζιέκμ, απμηεθμύιεκμ από ζαηάηζ ηαζ πακηεθόκζ ζε πνώια ιπθε 
ζημύνμ.΄ 
αηάηζ ιε πέημ βζαηά, πεκζάηζα, ημοιπζά έςξ ηάης ηαζ δύμ ηζέπεξ εζςηενζηέξ ζημ 
πθάζ. Να ηεθεζώκεζ ζε ζηνμββοθάδα μ βζαηάξ ηαζ ημ ζαηάηζ. Πακηεθόκζ ζε ηθαζζηή 
βναιιή ιε θενιμοάν- γςκάηζ ηαζ θάζηζπμ ζηα πθαζκά.  
Υεηκεξηλή ζηνιή. Σεκάρην 1 
 
Ύθαζια ιπθε ζημύνμ ημύπνμ ιε 5% εθαζηίκδ, κα ιδκ ιπαίκεζ ζημ πθύζζιμ, κα είκαζ 
ακελίηδθμ, κα ιδκ ηζαθαηώκεζ ηαζ κα ιδκ πκμοδζάγεζ. 
 
Β. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ  
 
Κμζημύιζ: πνώια θεοηό. 
αηάηζ βοκαζηείμ ιε πέημ βζαηά, ιε ημκηό ιακίηζ, δζπθέξ πέκζεξ, δύμ ηζέπεξ (ανζζηενά 
ηαζ δελζά), ιζηνό ηζεπάηζ ζημ επάκς ιένμξ ανζζηενά ιε ημ θμβόηοπμ  Δ.Κ. Α. ιε πθαηέ 
βαγί ηαζ ηνοθά ημοιπζά.  Να ηεθεζώκεζ ζε ζηνμββοθάδα μ βζαηάξ ηαζ ημ ζαηάηζ. Οζ ώιμζ 
κα  έπμοκ επςιίδεξ. 
Πακηεθόκζ θεοηό ιε θάζηζπμ ηαζ βαγςιέκδ ηζάηζζδ. 
Σεκάρηα: 3 γπλαηθεία 
 
 Γ. ΠΔ- ΣΔ ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΩΝ -ΝΟΖΛΔΤΣΩΝ 
 
Κμζημύιζ: πνώια θεοηό. 
Υζηώκζμ ιε ζηαονςηή θαζιόημρδ V, ιε ημκηό ιακίηζ, ιε δύμ ηζέπεξ (ανζζηενά ηαζ δελζά), 
ιε ιζηνό ηζεπάηζ ζημ επάκς ιένμξ ανζζηενά ιε ημ θμβόηοπμ  Δ.Κ. Α. ιε πθαηέ βαγί. Να 
οπάνπεζ δοκαηόηδηα επζθμβήξ ζημ πζηώκζμ, ημπμεέηδζδξ θενιμοάν ιπνμζηά ζημ V βζα 
άκμζβια. 
Πακηεθόκζ ιε θάζηζπμ ηαζ ημνδόκζ εκδεζηηζηό ημο ιεβέεμοξ ηαζ βαγςιέκδ ηζάηζζδ. 
Σεκάρηα: 11 γπλαηθεία θαη 1 αλδξηθό 
 
Γ. ΓΔ ΒΟΖΘΩΝ ΝΟΖΛΔΤΣΩΝ/ ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΩΝ 
 
Κμζημύιζ: πνώια θεοηό. 
Υζηώκζμ ιε ζηαονςηή θαζιόημρδ V, ιε ημκηό ιακίηζ, ιε δύμ ηζέπεξ (ανζζηενά ηαζ δελζά), 
ιε ιζηνό ηζεπάηζ ζημ επάκς ιένμξ ανζζηενά ιε ημ θμβόηοπμ  Δ.Κ. Α. ιε πθαηέ βαγί. Να 
οπάνπεζ δζαηνζηζηή θάζα πνώιαημξ ιπθε -νμοά, πθάημοξ 3cm, επάκς ζημ ελςηενζηό 
πζαζηί V. Να οπάνπεζ δοκαηόηδηα επζθμβήξ ζημ πζηώκζμ, ημπμεέηδζδξ θενιμοάν 
ιπνμζηά ζημ V βζα άκμζβια. 
Πακηεθόκζ ιε θάζηζπμ ηαζ ημνδόκζ εκδεζηηζηό ημο ιεβέεμοξ. 
Σεκάρηα: 29 γπλαηθεία θαη 1 αλδξηθό 
 
Δ. ΤΔ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ 
 
Κμζημύιζ: πνώια θεοηό. 
Υζηώκζμ ιε ζηαονςηή θαζιόημρδ V, ιε ημκηό ιακίηζ, ιε δύμ ηζέπεξ (ανζζηενά ηαζ δελζά), 
ιε ιζηνό ηζεπάηζ ζημ επάκς ιένμξ ανζζηενά ιε ημ θμβόηοπμ  Δ.Κ. Α. ιε πθαηέ βαγί. Να 
οπάνπεζ δζαηνζηζηή θάζα πνώιαημξ πνάζζκμο, πθάημοξ 3cm, επάκς ζημ ελςηενζηό 
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πζαζηί V.Να οπάνπεζ δοκαηόηδηα επζθμβήξ ζημ πζηώκζμ, ημπμεέηδζδξ θενιμοάν 
ιπνμζηά ζημ V βζα άκμζβια. 
Πακηεθόκζ ιε θάζηζπμ ηαζ ημνδόκζ εκδεζηηζηό ημο ιεβέεμοξ. 
Σεκάρηα: 11 γπλαηθεία θαη 7 αλδξηθά. 
 
Σ. ΣΡΑΤΜΑΣΗΟΦΟΡΔΗ  
 
Κμζημύιζ: πνώια θεοηό. 
Υζηώκζμ ιε ζηαονςηή θαζιόημρδ V, ιε ημκηό ιακίηζ, ιε δύμ ηζέπεξ (ανζζηενά ηαζ δελζά), 
ιε ιζηνό ηζεπάηζ ζημ επάκς ιένμξ ανζζηενά ιε ημ θμβόηοπμ  Δ.Κ. Α. ιε πθαηέ βαγί. Να 
οπάνπεζ δζαηνζηζηή θάζα πνώιαημξ ιπμνκηώ, πθάημοξ 3cm, ζηα ιακίηζα ηαζ ζημ ιζηνό 
ηζεπάηζ. Να οπάνπεζ δοκαηόηδηα επζθμβήξ ζημ πζηώκζμ, ημπμεέηδζδξ θενιμοάν 
ιπνμζηά ζημ V βζα άκμζβια. 
Πακηεθόκζ ιε θάζηζπμ ηαζ ημνδόκζ εκδεζηηζηό ημο ιεβέεμοξ. 
Σεκάρηα: 2 αλδξηθά. 
 
ΟΛΔ ΟΗ ΣΟΛΔ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝΟΛΑ ΣΑ 
ΓΝΩΡΗΜΑΣΑ ΣΖ ΔΠΗΜΔΛΖΜΔΝΖ ΚΑΗ ΔΝΣΔΥΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ   
 

- Σμ ύθαζια βζα ηα πακηεθόκζα κα είκαζ αδζαθακέξ από ηανααόπακμ ηαζ ααιαάηζ. 
- Βάνμξ 190-200gr/m2 βζα κα είκαζ αδζαθακέξ. 
- Σμ πζηώκζμ ή ζαηάηζ κα είκαζ πζμ θεπηό ακεεηηζηό ύθαζια (ηανααόπακμ ηαζ 

ααιαάηζ) ηαζ κα παναηηδνίγεηαζ από ααιααηενή (θοζζηή ίκα), δνμζενή- 
απμννμθδηζηή (οβζεζκή).  

- Με επελενβαζία πνμ ζοννίηκςζδξ βζα κα ιδ ιαγεύεζ ζημ πθύζζιμ ή κα ιδκ 
λεπεζθώκεζ, ιε ακηζζηαηζηή, οπμαθθενβζηή, ακηζηζαθαηςηή  ζζθζημκμύπα ιάθαλδ  
πςνίξ θμνιαθδεΰδεξ βζα εοημθία ζημ ζζδένςια ηαζ επελενβαζία 
ακηζπκμοδζάζιαημξ. 

- Καηαζηεοαζιέκμ ώζηε μ πμθοεζηέναξ κα οπενζζπύεζ από ηδκ ελςηενζηή πθεονά 
βζα ακημπή ηαζ ειθάκζζδ ηαζ ημ ααιαάηζ από ηδκ εζςηενζηή πθεονά έηζζ ώζηε μζ 
ζημθέξ κα είκαζ δνμζενέξ ηαζ απμννμθδηζηέξ. 

- Τρδθήξ ακημπήξ ζημ πθύζζιμ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ  (90μ C) 
- Ο πνμιδεεοηήξ πμο εα επζθεβεί ηαθείηαζ κα ηαηαεέζεζ δείβιαηα κμζδθεοηζηώκ 

ζημθώκ όθςκ ηςκ ιεβεεώκ πνμηεζιέκμο ημ κμζδθεοηζηό πνμζςπζηό κα επζθέλεζ 
ημ ιέβεεμξ πμο ημο ηαζνζάγεζ πνζκ ηδκ ηεθζηή παναθααή ηςκ ζημθώκ ( Νμ 40,42, 
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 ηαζ 60) ή (small, medium, large, X-large,  XX-large, 
XXX- large), ιε δοκαηόηδηα επζθμβήξ (ηαηά πενίπηςζδ) δζαθμνεηζημύ ιεβέεμοξ 
πζηςκίμο- πακηεθμκζμύ.  

- Όθεξ μζ ναθέξ κα είκαζ ιε πθαημναθή   αζθαθείαξ. 
    

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΓΗΑΡΚΔΗΑ – ΠΑΡΑΣΑΖ ΤΜΒΑΖ 

 
Η δζάνηεζα ηδξ ζύιααζδξ είκαζ έμη (6) κήλεο.   
Γύκαηαζ κα δμεεί πανάηαζδ, δ μπμία δεκ ιπμνεί κα οπενααίκεζ ημ πνμκζηό δζάζηδια ζζπύμξ ηδξ     
ζύιααζδξ.  

 
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. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
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Γζηαίςια ζοιιεημπήξ έπμοκ θοζζηά ή κμιζηά πνόζςπα δδιμζίμο ή ζδζςηζημύ δζηαίμο, 
ζοκεηαζνζζιμί, ζοιπνάλεζξ, ημζκμπναλίεξ ηαζ εκώζεζξ θοζζηώκ ή/ηαζ κμιζηώκ πνμζώπςκ ηδξ 
διεδαπήξ ή αθθμδαπήξ, πμο θεζημονβμύκ κμιίιςξ ζηδκ Δθθάδα, ζύιθςκα ιε ημ άνενμ 25, ημο 
Νόιμο 4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

 
Η βναπηή επζημζκςκία ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ ιε ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ βίκεηαζ κμιίιςξ ζηδκ 
ηαποδνμιζηή δζεύεοκζδ ή ζημ θαλ ή ζημ e-mail πμο δδθώκεζ μ ζοιιεηέπςκ, ιε οπεύεοκδ 
δήθςζδ, ζύιθςκα ιε ημ ζοκδιιέκμ ζηδ δζαηήνολδ οπόδεζβια. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οζ πνμζθμνέξ ζοκηάζζμκηαζ ζύιθςκα ιε ημοξ όνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ ηαζ ηαηαηίεεκηαζ ιέζα ζε 
έκακ εκζαίμ ζθναβζζιέκμ θάηεθμ, πμο πενζθαιαάκεζ ηνεζξ επί ιένμοξ, ακελάνηδημοξ, 
ζθναβζζιέκμοξ θαηέθμοξ: α) θάηεθμξ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», α) θάηεθμξ 
«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», β) θάηεθμξ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», πμο ηάεε έκαξ πενζέπεζ 
ακηζζημίπςξ ηα ζημζπεία ηςκ ηαηςηένς παναβνάθςκ 7, 8, 9. 
 

Ο ενιαίορ και οι επί μέποςρ συπαγισμένοι, ανεξάπτητοι υάκελοι θα αναγπάυοςν: 

 Σα ζημζπεία ημο δζαβςκζγόιεκμο. 

 Ο εκζαίμξ θάηεθμξ «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οζ επί ιένμοξ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», 

«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σμκ ανζειό ηδξ δζαηήνολδξ, ημκ ηίηθμ ημο δζαβςκζζιμύ, ηδκ επςκοιία ημο δζεκενβμύκημξ 
ημκ δζαβςκζζιό ηαζ ηδκ διενμιδκία δζεκένβεζαξ. 

  

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Ο θάηεθμξ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πενζθαιαάκεζ: 

 2 ππεύζπλεο δειώζεηο ημο Ν. 1599/1986, όπςξ ζζπύεζ, ζύιθςκα ιε ηα ζοκδιιέκα ζηδ 
δζαηήνολδ οπμδείβιαηα 

 1 ππεύζπλε δήιωζε ημο Ν. 1599/1986, όπςξ ζζπύεζ, ζύιθςκα ιε ηδκ μπμία εα δδθώκεζ 
όηζ ζοιθςκεί ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ όπςξ αοηέξ ακαθένμκηαζ ζημ  ΑΡΘΡΟ 2 –
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
O θάηεθμξ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» εα πενζθαιαάκεζ ηα ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ όπςξ αοηά 
απαζημύκηαζ ζημ ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ο θάηεθμξ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πενζέπεζ ζοιπθδνςιέκμ ημ έκηοπμ μζημκμιζηήξ 
πνμζθμνάξ πμο επζζοκάπηεηαζ ζηδ δζαηήνολδ  

 Θα ακαβνάθεηαζ ημ πμζμζηό ΦΠΑ επί ημζξ εηαηό. 

 Δκαθθαηηζηέξ πνμζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ. 

 Η ηζιή πςνίξ ΦΠΑ εα θαιαάκεηαζ βζα ηδ ζύβηνζζδ ηςκ πνμζθμνώκ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΓΓΤΖΔΗ 

 

 Δββύδζδ ζοιιεημπήξ δεκ απαζηείηαζ. 

  Ο ακάδμπμξ οπμπνεμύηαζ κα ηαηαεέζεζ Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, δ αλία ηδξ μπμίαξ εα  
ακένπεηαζ ζημ 5% ηδξ πνμεηηζιμύιεκδξ αλίαξ ηδξ ζύιααζδξ εηηόξ ΦΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  

ΑΔΑ: 7Ν4ΘΟΡΡ1-9ΨΛ
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Η ηαηαηύνςζδ βίκεηαζ ζημκ δζαβςκζγόιεκμ πμο πνμζθένεζ ηδ ρακειόηεξε ηηκή, εθόζμκ δ 
πνμζθμνά ημο είκαζ απμδεηηή ιε αάζδ ημοξ όνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ. Ιζόηζιεξ εεςνμύκηαζ μζ 
πνμζθμνέξ ιε ηδκ αοηή αηνζαώξ ηζιή. 
ε πενίπηςζδ ζζμηζιίαξ μ ακάδμπμξ εα επζθέβεηαζ ιε ηθήνςζδ από ημ ανιόδζμ όνβακμ 
πανμοζία ηςκ μζημκμιζηώκ θμνέςκ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΑΣΖΔΗ 

 
Οζ ηναηήζεζξ πμο ζζπύμοκ ζήιενα Φοπζηή Τβεία 2%, Δκζαία Ακελάνηδηδ Ανπή Γδιμζίςκ 
οιαάζεςκ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,06%, πανηόζδιμ 3% επί ΔΑΑΓΗΤ, ΟΓΑ 20% επί πανημζήιμο 
ΔΑΑΓΗΤ, θόνμξ πνμιδεεοηώκ 4%. Οζ ηναηήζεζξ πμο εα εθανιμζημύκ ηεθζηώξ είκαζ αοηέξ 
πμο εα ζζπύμοκ ηδκ διενμιδκία έηδμζδξ ημο εκηάθιαημξ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΣΡΟΠΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ 

 
Η πθδνςιή ηδξ αλίαξ ηςκ εζδώκ, πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ ελόθθδζδ ημο 100% ηδξ ζοιααηζηήξ 
αλίαξ ιεηά ηδκ μνζζηζηή παναθααή ημοξ, ή ηιδιαηζηά, πμο ακαθμβεί ζηδκ ηιδιαηζηή παναθααή 
ημοξ ακά ιήκα ή όπςξ άθθςξ ζοιθςκδεεί ιεηαλύ ημο ακαδόπμο ηαζ ηδξ οπδνεζίαξ.  
 
Η πθδνςιή εα πναβιαημπμζείηαζ ύζηενα από ηδκ πνμζηόιζζδ ηςκ δζηαζμθμβδηζηώκ πμο 
απαζημύκηαζ αάζεζ ημο Ν4412/16 άνενμ 200. 
 
Σμ ηζιμθόβζμ ημο Ακαδόπμο πνμξ ημ Νμζμημιείμ εα εηδμεεί ΜΟΝΟ ιεηά ηδκ πανάδμζδ ζημκ 
Ακάδμπμ ημο πνςημηόθθμο παναθααήξ από ηδκ ανιόδζα επζηνμπή ηαζ εα παναδμεεί ΜΟΝΟ 
ζηδ Γζαπείνζζδ ή ζημ Πνςηόημθθμ. Θα ελμθθδεεί ιε πνδιαηζηό έκηαθια, ιέζα ζηδ κόιζιδ 
πνμεεζιία. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία, 
(Ν.4412/16).  
 
 
πλεκκέλα:  
1) Τπόδεζβια ΤΓ βζα ηα δζηαζμθμβδηζηά ζοιιεημπήξ, 
2) Τπόδεζβια ΤΓ βζα ηα ζημζπεία επζημζκςκίαξ,  
3) Τπόδεζβια μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ  
 
 
 
                                
                   ΑΚΡΙΒΔ  ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                     Ο Ακ. Γζμζηδηήξ   
                                                                                   Μπακηήξ Αεακάζζμξ 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7Ν4ΘΟΡΡ1-9ΨΛ
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1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
(Ανενμ 8 ημο Ν. 1599/1986) 

 
Η αηνίαεζα ηςκ ζημζπείςκ πμο οπμαάθθμκηαζ ιε ηδ δήθςζδ αοηή ιπμνεί κα εθεβπεεί ιε αάζδ ημ 
ανπείμ άθθςκ οπδνεζζώκ (άνενμ 9, πανάβναθμξ 4, ημο Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ,  γηα ην δηαγωληζκό  
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΛΩΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΚΑ 

  
 
 
 

  
Ο/Η (όκμια)   :  
Δπώκοιμ    :  
Οκμια & επώκοιμ παηένα :  
Οκμια & επώκοιμ ιδηέναξ :  
Ηιενμιδκία βέκκδζδξ  :  
Σόπμξ βέκκδζδξ   :  
Σόπμξ ηαημζηίαξ   :  
Ανζειόξ δεθηίμο ηαοηόηδηαξ :  
 
Με αημιζηή ιμο εοεύκδ ηαζ βκςνίγμκηαξ ηζξ ηονώζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ από ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ 
παναβνάθμο 6 ημο άνενμο 22 ημο Ν. 1599/1986, δδθώκς όηζ: 
 
α.  Γεκ έπς  ηαηαδζηαζηεί ιε αιεηάηθδηδ απόθαζδ βζα ηάπμζμ αδίηδια από ηα ακαθενόιεκα ηδξ 
 παναβνάθμο 1 ημο άνενμο 73, Ν. 4412/16 
 
α. Γεκ ηεθώ ζε πηώπεοζδ ηαζ ζε δζαδζηαζία ηήνολδξ πηώπεοζδξ ζύιθςκα ιε ηδκ  
 πανάβναθμ  4, ημο άνενμο 73, Ν. 4412/16 
 
β. Γεκ ηεθώ οπό ημζκή εηηαεάνζζδ ημο ΚΝ 2190/1920, όπςξ ζζπύεζ, ή εζδζηή εηηαεάνζζδ ημο 
Ν. 1892/1990, όπςξ ζζπύεζ, ή οπό άθθεξ ακάθμβεξ ηαηαζηάζεζξ (δδθώκεηαζ ιόκμ από Α.Δ.). 
 
δ. Δίιαζ εκήιενμξ ςξ πνμξ ηζξ θμνμθμβζηέξ ιμο οπμπνεώζεζξ ηαζ ςξ πνμξ ηζξ οπμπνεώζεζξ 
ιμο, πμο αθμνμύκ ηζξ εζζθμνέξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ (ηύνζαξ ηαζ επζημονζηήξ). 
 
ε. Δίιαζ εββεβναιιέκμξ ζημ μζηείμ Δπζιεθδηήνζμ ηαζ ημ εζδζηό επάββεθιά ιμο ηαηά ηδκ διένα 
δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμύ είκαζ …………  ………………………… 
 
γ. Έθααα  βκώζδ ηςκ όνςκ ηδξ δζαηήνολδξ ηαζ ημοξ απμδέπμιαζ ακεπζθύθαηηα. 
 
(Ηιενμιδκία, οπμβναθή, μκμιαηεπώκοιμ ηαζ ζδζόηδηα οπμβνάθμκημξ, ζθναβίδα εηαζνείαξ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο  

ΑΔΑ: 7Ν4ΘΟΡΡ1-9ΨΛ
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ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

(Ανενμ 8 Ν. 1599/1986) 
 
Η αηνίαεζα ηςκ ζημζπείςκ πμο οπμαάθθμκηαζ ιε ηδ δήθςζδ αοηή ιπμνεί κα εθεβπεεί ιε αάζδ ημ 
ανπείμ άθθςκ οπδνεζζώκ (άνενμ 9, πανάβναθμξ 4, ημο Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ,  γηα ην  δηαγωληζκό   
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΛΩΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΚΑ 

 
 

 
Ο/Η (όκμια)   :  
Δπώκοιμ    :  
Οκμια & επώκοιμ παηένα :  
Οκμια & επώκοιμ ιδηέναξ :  
Ηιενμιδκία βέκκδζδξ  :  
Σόπμξ βέκκδζδξ   :  
Σόπμξ ηαημζηίαξ   :  
Ανζειόξ δεθηίμο ηαοηόηδηαξ :  
 
Με αημιζηή ιμο εοεύκδ ηαζ βκςνίγμκηαξ ηζξ ηονώζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ από ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ 
παναβνάθμο 6 ημο άνενμο 22 ημο Ν. 1599/1986, δδθώκς όηζ: 
 
Η βναπηή επζημζκςκία ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ ιε ημκ οπμβνάθμκηα, ζπεηζηά ιε ημκ 
δζαβςκζζιό, εα βίκεηαζ κμιίιςξ ζηδ ηαηςηένς ηαποδνμιζηή δζεύεοκζδ ή ζημ ηαηςηένς θαλ ή 
ζημ ηαηςηένς e-mail: 
 

Σαποδνμιζηή 
δζεύεοκζδ 

 

Φαλ  

E-mail  

 
      (Ηιενμιδκία, οπμβναθή, μκμιαηεπώκοιμ ηαζ ζδζόηδηα οπμβνάθμκημξ, ζθναβίδα εηαζνείαξ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                          
                                                        ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΔΑ: 7Ν4ΘΟΡΡ1-9ΨΛ
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Πξνο: ΔΚΑ, γηα ην  δηαγωληζκό  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΛΩΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΚΑ 
 

 

 
α/α 

 
Δίδνο Τιηθνύ 
 

 
Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηεηα 

 
Σηκή κνλάδνο  
πξν ΦΠΑ 
 

 
ύλνιν πξν 
ΦΠΑ 
 

1 
 
 

    

2 
 
 

 
 

  

  
 

 
 

ΦΠΑ 
 

 

  
 

 
 

ύλνιν κε ΦΠΑ 
 

 

 
(Ηιενμιδκία, οπμβναθή, μκμιαηεπώκοιμ ηαζ ζδζόηδηα οπμβνάθμκημξ, ζθναβίδα εηαζνείαξ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 7Ν4ΘΟΡΡ1-9ΨΛ
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