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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΚΑΙ ΣΟ ΚΗΜΓΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

04/2019

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΛΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ
ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Πξνθήξπμε Δπαλαιεπηηθνύ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ
Πίζησζε 21.000,00€ κε ΦΠΑ
Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ
147/Α) θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. απόθαζε Γ 08/19-03-2019, ζέκα 5ν, πξνθεξύζζεη
επαλαιεπηηθό ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε
ηηκή, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Αλαζέηνπζα αξρή

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΔΚΑ)

Δίδνο δηαγσληζκνύ

Δπαλαιεπηηθόο πλνπηηθόο

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο

Υακειόηεξε ηηκή

Πξνϋπνινγηζκόο

21.000,00€ κε ΦΠΑ

Γηάξθεηα ζύκβαζεο

12 κήλεο

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο

Σεηάξηε, 03-04-2019 ώξα 11:00 π.κ., ζην
πξσηόθνιιν ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο

Σεηάξηε , 03-04-2019 ώξα 12:00 κ.κ.,

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. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Σα πξνο πιύζε είδε ιεπθνύ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ γηα έλα έηνο είλαη σο αθνινύζσο:
α/α

Δίδνο

Σεκάρηα
ζε πνζόηεηεο

1

εληόληα

20.000

2

Μαμηιαξνζήθεο

4.100

3

Πξνζόςηα

1.500

4

Κνπβέξηεο
βακβαθεξέο

800

5

Κνπβέξηεο κάιιηλεο

800

6

Μπινύδεο Ιαηξώλ

450

7

Τπνζέληνλα

7.000

8

Κνπξηίλεο

150

9

Σξαπεδνκάληηια

180

10

Παξαβάλ

150

11

Μαμηιάξηα

120

12

Σεηξάγσλα
ρεηξνπξγείνπ

15

13

άθνη

100

Ο πξνκεζεπηήο αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ είλαη ππνρξεσκέλνο:


λα παξαιακβάλεη ηνλ αθάζαξην ηκαηηζκό ηνπ ΔΚΑ εληόο 24 σξώλ από ηελ εηδνπνίεζή ηνπ
θαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (από 8.00 έσο 10.00 πκ)



λα επηζηξέθεη ηνλ ηκαηηζκό θαζαξό, θαιά ζηδεξσκέλν, ρσξηζκέλν ζε είδε θαη ζπζθεπαζκέλν
κέζα ζε θαζαξνύο, πιαζηηθνύο θαη απνιπκαζκέλνπο ζάθνπο εληόο 2 εκεξώλ. Ο ηκαηηζκόο λα
παξαδίδεηαη ζπζθεπαζκέλνο αλά 10 ηεκάρηα.



λα ηνπνζεηεί ηνπο ζάθνπο κε ην ιεξσκέλν ηκαηηζκό κέζα ζε αδηάβξνρνπο ζάθνπο - πνπ ζα
δηαζέηεη ν ίδηνο ν αλάδνρνο – νη νπνίνη ζα θιείλνπλ αεξνζηεγώο. ηε ζπλέρεηα ζα ηνπο
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κεηαθέξεη κε θαξόηζηα κεηαθνξάο αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ ζην ζεκείν θόξησζεο –
εθθόξησζεο.


λα θξνληίδεη ώζηε ν αθάζαξηνο ηκαηηζκόο λα ηνπνζεηείηαη ζην απηνθίλεην ηεο εηαηξείαο,
ρσξίο λα έξρεηαη ζε επαθή κε ην έδαθνο.



λα κεηαθέξεη ηνλ αθάζαξην ηκαηηζκό κε δηαθνξεηηθό απηνθίλεην από απηό πνπ ζα παξαδίδεη
ηνλ θαζαξό ηκαηηζκό ζην λνζνθνκείν.



λα ηεξεί ελήκεξν ην λνζνθνκείν γηα θάζε αιιαγή πνπ επηθέξεη ζηα απηνθίλεηα πνπ ηνλ
εμππεξεηνύλ



λα παξαιακβάλεη θαη λα επηζηξέθεη ηνλ ηκαηηζκό κε δηθά ηνπ έμνδα θαη κεηαθνξηθά κέζα. Σα
κέζα απηά ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα



λα θξνληίδεη νύησο ώζηε αξγίεο θαη απεξγίεο ηνπ πξνζσπηθνύ - είηε ηνπ αλαδόρνπ είηε ηνπ
λνζνθνκείνπ – λα κελ παξεκπνδίδνπλ ηε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ



λα ρξεζηκνπνηεί απνξξππαληηθό εγθεθξηκέλν από ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο θαη
απνιπκαληηθά εγθεθξηκέλα από ηνλ ΔΟΦ, ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή θαη ζπγρξόλσο
πγηεηλό θαζαξηζκό.



ε πεξίπησζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θάπνην πξόβιεκα (κε επαξθήο θαζαξηζκόο, εκθάληζε
παζήζεσλ νθεηινκέλσλ ζην ρξεζηκνπνηνύκελν απνξξππαληηθό θ.ι.π) ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ρξεζηκνπνηνύκελν απνξξππαληηθό. Απαγνξεύεηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε από ηνλ εξγνιάβν άιισλ ρεκηθώλ νπζηώλ θαηά ηελ πιύζε (πρ πνηάζα,
βαξπθίλα, ρισξίλε θιπ) πνπ κπνξνύλ λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ ηκαηηζκό.
 λα ηεξεί ηνπο όξνπο ηεο ηερληθήο πιπζίκαηνο θαη ζηδεξώκαηνο ηνπ ηκαηηζκνύ.
 λα θξνληίδεη ώζηε ην ζηέγλσκα θαη ην ζηδέξσκα ηνπ θαζαξνύ ηκαηηζκνύ λα γίλεηαη όζν ην
δπλαηόλ

γξεγνξόηεξα,

απνθεύγνληαο

ην

ελδερόκελν

αλάπηπμεο

κηθξνβίσλ

ιόγσ

ελαπνκέλνπζαο πγξαζίαο.
 λα αθήλεη ηνλ ηκαηηζκό λα ζηεγλώλεη θαη κεηά ην ζηδέξσκα, πξνο απνθπγή θαη πάιη
δεκηνπξγίαο πγξαζίαο θαηά ηελ ζηνίβαμε ηνπ.
 λα παξαιακβάλεη θαη λα επηζηξέθεη ηνλ ηκαηηζκό ζην πιεζηέζηεξν ζεκείν παξαιαβήο ηνπ
ΔΚΑ θαη κπξνζηά ζε ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο πνπ έρεη νξίζεη ε Γ/λζε ηνπ λνζνθνκείνπ.
Γεδνκέλνπ όηη ε επηηξνπή απηή κπνξεί λα θάλεη ηαθηηθνύο ειέγρνπο ζηα πιπληήξηα ηνπ
εξγνιάβνπ, ν ηειεπηαίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδεηθλύεη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν
ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ απνξξππαληηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί.
 λα επαλαιάβεη ην πιύζηκν θαη ην ζηδέξσκα ηκαηηζκνύ, ζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή
Παξαιαβήο δηαπηζηώζεη όηη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ ηκαηηζκνύ, έλα ή όια ηα είδε ηνπ δελ
έρνπλ πιπζεί ή ζηδεξσζεί θαιά.
 Η επηζηξνθή ζηνλ εξγνιάβν ζπλνδεύεηαη κε πξαθηηθό επηζηξνθήο θαη απηόο ππνρξενύηαη
ζηε ζπλέρεηα λα παξαδώζεη ηνλ ηκαηηζκό εληόο 24 σξώλ , πιπκέλν θαιά θαη ζηδεξσκέλν θαη
ρσξίο πξόζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε .
Δπίζεο από ηε ζηηγκή πνπ ν πξνκεζεπηήο παξαιακβάλεη ηνλ ηκαηηζκό ηνπ ΔΚΑ θαη κέρξη λα
ηνλ επηζηξέςεη, είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε απώιεηα ή δεκηά ηνπ ξνπρηζκνύ θαη ππνρξενύηαη
λα θαηαβάιιεη ζην αθέξαην ηελ αμία απηνύ πνπ έραζε ή θαηέζηξεςε. Η αμία ηνπ ξνπρηζκνύ ζα
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θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εξγνιάβνπ θαηόπηλ γλσκνδνηήζεσο ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο
πξνκεζεηώλ.
Δπηπιένλ, θαζπζηέξεζε παξάδνζεο έζησ θαη ελόο ξνύρνπ απνηειεί παξάβαζε ησλ όξσλ
ηεο ζύκβαζεο θαη επηθέξεη αλάινγεο θπξώζεηο


λα παξεπξίζθεηαη ν ίδηνο ζηελ παξαιαβή θαη παξάδνζε ηνπ ηκαηηζκνύ ή λα εθπξνζσπείηαη
από αληηπξόζσπό ηνπ ελήιηθα θαη εγγξάκκαην πνπ ζα έρεη γλσζηνπνηήζεη εθ ησλ
πξνηέξσλ ηελ ηδηόηεηά ηνπ ζην ΔΚΑ.
Σν άηνκν απηό ζα πξέπεη λα ππνγξάθεη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια παξαιαβήο θαη παξάδνζεο
όπσο θαη ηα πξαθηηθά επηζηξνθήο γηα ηελ επαλάιεςε πιύζεσλ, θαζώο θαη ηα πξαθηηθά
παξαβάζεσλ.
Γηα θάζε ηπρόλ παξάβαζε ηνπ εξγνιάβνπ ζα ζπληάζζεηαη απαξαηηήησο θαηά ηελ παξαιαβή,
πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη θαη παξά ηνπ εξγνιάβνπ ν νπνίνο
κπνξεί λα ζεκεηώζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ επί ηεο αλαγξαθόκελεο παξάβαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνιάβνο ή ν αληηπξόζσπόο ηνπ αξλεζνύλ λα ππνγξάςνπλ ηα
πξαθηηθά, ε επηηξνπή ζα αλαθέξεη ζην πξαθηηθό ηελ άξλεζε ε νπνία ζ’ απνηειεί
επηβαξπληηθό ζηνηρείν θαηά ηελ εμέηαζε ηεο παξαβάζεσο από ηελ επηηξνπή πξνκεζεηώλ.
 Οη αλαθεξόκελεο πνζόηεηεο αλά είδνο είλαη ελδεηθηηθέο θαη όρη πεξηνξηζηηθέο.
 ε πεξίπησζε εμάληιεζεο ηεο πνζόηεηαο ελόο ζπκβαηηθνύ είδνπο πξηλ ηε ιήμε ζύκβαζεο,
ε πιύζε ζα ζπλερίζεη λα γίλεηαη γηα όια ηα είδε έσο ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ.

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη 12 κήλεο. Γύλαηαη λα δνζεί παξάηαζε έσο θαη εμαληιήζεσο ησλ
αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ ησλ εηδώλ ηνπ ηκαηηζκνύ.
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίσο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηά από νινθιήξσζε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο
κε ηελ 1ε ΤΠΔ ή άιινπ αλώηεξνπ θξαηηθνύ θνξέα.
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
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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 δήισζε 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, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξόκελε
ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ ηξίησλ
θξαηήζεσλ, εθηόο από ην ΦΠΑ.
 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό ΦΠΑ επί ηνηο εθαηό.
 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
ΑΡΘΡΟ 10.ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ


Δγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη.



Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, ε αμία ηεο
νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζην 5% ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ, (απαηηείηαη γηα
ζπκβάζεηο ίζεο ή αλώηεξεο ησλ 2.500,00€).

ΑΡΘΡΟ 11.

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ζπλνιηθή 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
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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 8%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηειηθώο είλαη απηέο πνπ
ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο.
ΑΡΘΡΟ 13.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Η παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη από ηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα ππεξεζία. ε
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δύλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειό ηεο, σο επόπηε ηεο ζύκβαζεο,
κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν4412/16.
ΑΡΘΡΟ 14.

ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο γηα εθάπαμ ππεξεζία ή
ηκεκαηηθά, πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο 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
Ννκνζεζία.(Ν.4412/16).

δελ

αλαθέξεηαη

ξεηώο

ζηε

δηαθήξπμε

ηζρύεη

πλεκκέλα:
1) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο,
2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,
3) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο Γηνηθεηήο
Μπαληήο Αζαλάζηνο
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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 ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό
ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΛΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ

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 ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα
αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
β.
Γελ ηειώ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.
4412/2016.
γ.
Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ ζπκθώλσο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
δ.
Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθώλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.
4412/2016
ε.
Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθόζνλ απαηηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αθνξνύλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ
παξνύζα δηαθήξπμε ζπκθώλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εθόζνλ ν δηαγσληζκόο
θαηαθπξσζεί ζην πξόζσπό κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξώλ
από ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, λα
πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.
δ.

Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα.

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)
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2.

Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
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 ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό
ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΛΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ
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)

8

ΑΔΑ: ΨΨΘΒΟΡΡ1-6ΣΡ

19PROC004667046 2019-03-22

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό
ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΛΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ

α/α

Δίδνο Τιηθνύ

Πνζόηεηα ζε
ηεκάρηα

Σηκή κνλάδνο
πξν ΦΠΑ

ύλνιν πξν
ΦΠΑ

1
2
3
ΦΠΑ
ύλνιν κε
ΦΠΑ 24%

Οη αλσηέξσ ηηκέο είλαη ζε επξώ θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε
άιιε επηβάξπλζε. Η αμία πξν ΦΠΑ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ.
Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)
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