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Πξνθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΛΩΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΚΑ 
 

 πλνιηθήο Πξνϋπνινγηδόκελεο Πίζησζεο 2.700,00€ κε ΦΠΑ  
 

Σμ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έπμκηαξ οπυρδ ηζξ δζαηάλεζξ ηνπ 
Ν.4412/16(ΦΔΚ 147/Α) ηαεχξ ηαζ ηδκ οπ’ ανζε., απυθαζδ Γ.. 15/1μ /07-07-20, 
πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, ιε ηνζηήνζμ 
ηαηαηφνςζδξ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ηηκήο, ζε ζοκάνηδζδ ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ, βζα ηδκ ακάδεζλδ 
ακαδυπμο ημο ςξ άκς ένβμο. 

  
                         ΤΝΟΠΣΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

Ακαεέημοζα ανπή ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΔΚΑ) 

Δίδμξ δζαβςκζζιμφ  οκμπηζηυξ 

Κνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ 
 οιθενυηενδ απυ μζημκμιζηή άπμρδ ηζιή, 
(παιδθυηενδ ηζιή), ζε ζοκάνηδζδ ιε ηζξ ηεπκζηέξ 
πνμδζαβναθέξ  

Πνμτπμθμβζζιυξ 2.700,00€ κε ΦΠΑ 

CPV 33199000-1 

Γζάνηεζα ζφιααζδξ Σξεηο (3) κήλεο 

Καηάεεζδ πνμζθμνχκ έςξ 
Σξίηε 04-08-2020 ώξα 11:00 π.κ, ζημ πνςηυημθθμ 
ημο Δεκζημφ Κέκηνμο Απμηαηάζηαζδξ 

Ηιενμιδκία δζεκένβεζαξ Σξίηε 04-08-2020  ώξα 12:00 κ.κ. 

Συπμξ δζεκένβεζαξ 
Αίεμοζα Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο  
Δεκζημφ Κέκηνμο Απμηαηάζηαζδξ 

Ιζπφξ πνμζθμνχκ 120 διενμθμβζαηέξ διένεξ 

 
Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην 
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ΑΡΘΡΟ 1.  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ, ΔΗΓΗΚΔ-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

 
 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΟΛΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 
 
 
Α. ΑΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
 
Κνζηνύκη θνδξαξηζκέλν, απνηεινύκελν από ζαθάθη θαη παληειόλη ζε ρξώκα 
κπιε ζθνύξν. 
α) ζαηάηζ ιε πέημ βζαηά, πεκζάηζα, ημοιπζά έςξ ηάης ηαζ δφμ ηζέπεξ εζςηενζηέξ ζημ 
πθάζ.Να ηεθεζχκεζ ζε ζηνμββοθάδα μ βζαηάξ ηαζ ημ ζαηάηζ. Πακηεθυκζ ζε ηθαζζζηή 
βναιιή ιε θενιμοάν-γςκάηζ ηαζ θάζηζπμ ζηα πθασκά. Υεζιενζκή ζημθή. Σεκ:1 
α) ζαηάηζ ιε ζηνμββοθή θαζιυημρδ πςνίξ βζαηά ηαζ ιακίηζ  πμο κα βίκεηαζ 3/4 , ιε 
ημοιπζά ηαζ ηζέπεξ. Πακηεθυκζ ζε ηθαζζζηή βναιιή ιε θενιμοάν- γςκάηζ ηαζ θάζηζπμ 
ζηα πθασκά. Καθμηαζνζκή ζημθή. Σεκ:1 
Ύθαζια ιπθε ζημφνμ ημφπνμ ιε 5% εθαζηίκδ, κα ιδ ιπαίκεζ ζημ πθφζζιμ, κα είκαζ 
ακελίηδθμ, κα ιδκ ηζαθαηχκεζ ηαζ κα ιδ πκμοδζάγεζ.  
 
Β. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ 
 
Κνζηνύκη: ρξώκα ιεπθό 
αηάηζ βοκαζηείμ, ιε πέημ βζαηά, ιε ημκηυ ιακίηζ, δζπθέξ πέκζεξ, δφμ ηζέπεξ (ανζζηενά 
ηαζ δελζά), ιζηνυ ηζεπάηζ ζημ επάκς ιένμξ ανζζηενά ιε ημ θμβυηοπμ Δ.Κ.Α ιε πθαηέ 
βαγί ηαζ ηνοθά ημοιπζά. Να ηεθεζχκεζ ζε ζηνμββοθάδα μ βζαηάξ ηαζ ημ ζαηάηζ. Οζ  χιμζ 
κα έπμοκ επςιίδεξ. 
Πακηεθυκζ θεοηυ ιε θάζηζπμ ηαζ βαγςιέκδ ηζάηζζδ. 
Σεκ: 3 γπλαηθεία 
 
Γ. ΠΔ-ΣΔ ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΩΝ / ΝΟΖΛΔΤΣΩΝ 
 
Κνζηνύκη: ρξώκα ιεπθό 
Υζηχκζμ ιε ζηαονςηή θαζιυημρδV, ιε ημκηυ ιακίηζ, ιε δφμ ηζέπεξ (ανζζηενά ηαζ δελζά), 
ιε ιζηνυ ηζεπάηζ ζημ επάκς ιένμξ ανζζηενά ιε ημ θμβυηοπμ Δ.Κ.Α ιε πθαηέ βαγί.Να 
οπάνπεζ δοκαηυηδηα επζθμβήξ ζημ πζηχκζμ, ημπμεέηδζδξ θενιμοάν ιπνμζηά ζημ V βζα 
άκμζβια. 
Πακηεθυκζ ιε θάζηζπμ ηαζ ημνδυκζ εκδεζηηζηυ ημο ιεβέεμοξ  ηαζ βαγςιέκδ ηζάηζζδ. 
Σεκ: 10 γπλαηθεία θαη 1 αλδξηθό 
 
Γ. ΓΔ ΒΟΖΘΩΝ ΝΟΖΛΔΤΣΩΝ/ ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΩΝ 
 
Κνζηνύκη: ρξώκα ιεπθό 
Υζηχκζμ ιε ζηαονςηή θαζιυημρδ V, ιε ημκηυ ιακίηζ, ιε δφμ ηζέπεξ (ανζζηενά ηαζ δελζά), 
ιε ιζηνυ ηζεπάηζ ζημ επάκς ιένμξ ανζζηενά ιε ημ θμβυηοπμ Δ.Κ.Α ιε πθαηέ βαγί. Να 
οπάνπεζ θνξδόλη ρξώκαηνο κπιε-ξνπά, επάκς ζημ ελςηενζηυ πζαζηί V. Να οπάνπεζ 
δοκαηυηδηα επζθμβήξ ζημ πζηχκζμ, ημπμεέηδζδξ θενιμοάν ιπνμζηά ζημ V βζα άκμζβια. 
Πακηεθυκζ ιε θάζηζπμ ηαζ ημνδυκζ εκδεζηηζηυ ημο ιεβέεμοξ . 
Σεκ: 28 γπλαηθεία θαη 3 αλδξηθά 
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Δ. ΤΔ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ 
 
Κνζηνύκη: ρξώκα ιεπθό 
Υζηχκζμ ιε ζηαονςηή θαζιυημρδ V,ιε ημκηυ ιακίηζ, ιε δφμ ηζέπεξ (ανζζηενά ηαζ δελζά), 

ιε ιζηνυ ηζεπάηζ ζημ επάκς ιένμξ ανζζηενά ιε ημ θμβυηοπμ Δ.Κ.Α ιε πθαηέ βαγί. Να 
οπάνπεζ θνξδόλη ρξώκαηνο πξάζηλνπ, επάκς ζημ ελςηενζηυ πζαζηί V. Να οπάνπεζ 
δοκαηυηδηα επζθμβήξ ζημ πζηχκζμ, ημπμεέηδζδξ θενιμοάν ιπνμζηά ζημ V βζα άκμζβια. 
Πακηεθυκζ ιε θάζηζπμ ηαζ ημνδυκζ εκδεζηηζηυ ημο ιεβέεμοξ . 
Σεκ: 10 γπλαηθεία θαη 6 αλδξηθά 
 
 
Σ. ΣΡΑΤΜΑΣΗΟΦΟΡΔΗ 
 
Κνζηνύκη: ρξώκα ιεπθό 
Υζηχκζμ ιε ζηαονςηή θαζιυημρδ V, ιε ημκηυ ιακίηζ, ιε δφμ ηζέπεξ (ανζζηενά ηαζ δελζά), 
ιε ιζηνυ ηζεπάηζ ζημ επάκς ιένμξ ανζζηενά ιε ημ θμβυηοπμ Δ.Κ.Α ιε πθαηέ βαγί. Να 
οπάνπεζ θνξδόλη ρξώκαηνο κπνξληώ, ζηα ιακίηζα ηαζ ζημ ιζηνυ ηζεπάηζ. Να οπάνπεζ 
δοκαηυηδηα επζθμβήξ ζημ πζηχκζμ, ημπμεέηδζδξ θενιμοάν ιπνμζηά ζημ V βζα άκμζβια. 
Πακηεθυκζ ιε θάζηζπμ ηαζ ημνδυκζ εκδεζηηζηυ ημο ιεβέεμοξ . 
Σεκ: 5 γπλαηθεία θαη 6 αλδξηθά 
 
 
ΟΛΔ ΟΗ ΣΟΛΔ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ 
ΓΝΩΡΗΜΑΣΑ ΣΖ ΔΠΗΜΔΛΖΜΔΝΖ ΚΑΗ ΔΝΣΔΥΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 
 

-    Σμ φθαζια βζα ηα πακηεθυκζα κα είκαζ αδζαθακέξ απυ ηανααυπακμ ηαζ ααιαάηζ. 

-    Βάνμξ 190-200gr/m2  βζα κα είκαζ αδζαθακέξ. 

-    Σμ πζηχκζμ ή ζαηάηζ κα είκαζ απυ πζμ θεπηυ ακεεηηζηυ φθαζια 

(ηανααυπακμ ηαζ ααιαάηζ) ηαζ κα παναηηδνίγεηαζ απυ ααιααηενή (θοζζηή 

ίκα), δνμζενή - απμννμθδηζηή (οβζεζκή). 

-    Με επελενβαζία πνμ ζοννίηκςζδξ βζα κα ιδ ιαγεφεζ ζημ πθφζζιμ ή κα ιδκ λεπεζθχκεζ, 

ιε ακηζζηαηζηή, οπμαθθενβζηή, ακηζ-ηζαθαηςηή, ζζθζημ-κμφπα ιάθαλδ πςνίξ 

θμνιαθδεΰδεξ βζα εοημθία ζημ ζζδένςια ηαζ επελενβαζία ακηζπκμοδζάζιαημξ. 

-   Καηαζηεοαζιέκμ χζηε μ πμθοεζηέναξ κα οπενζζπφεζ απυ ηδκ ελςηενζηή πθεονά βζα 

ακημπή ηαζ ειθάκζζδ ηαζ ημ ααιαάηζ απυ ηδκ εζςηενζηή πθεονά έηζζ χζηε μζ ζημθέξ κα 

είκαζ δνμζενέξ ηαζ απμννμθδηζηέξ. 

-    Τρδθήξ ακημπήξ ζημ πθφζζιμ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ (900C). 

-    O πνμιδεεοηήξ πμο εα επζθεβεί ηαθείηαζ κα ηαηαεέζεζ δείβιαηα κμζδθεοηζηχκ ζημθχκ 

υθςκ ηςκ ιεβεεχκ πνμηεζιέκμο ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ κα επζθέλεζ ημ ιέβεεμξ 

πμο ημο ηαζνζάγεζ, πνζκ ηδκ ηεθζηή παναθααή ηςκ ζημθχκ (Νμ 

40,42,44,46,48,50,52,54,56,58 ηαζ 60) ή (small, medium, large, X-large, XX-large, 

XXX-large), ιε δοκαηυηδηα επζθμβήξ (ηαηά πενίπηςζδ) δζαθμνεηζημφ ιεβέεμοξ 

πζηςκίμο-πακηεθμκζμφ. 

-   Όθεξ μζ ναθέξ κα είκαζ ιε πθαημναθή αζθαθείαξ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2.  ΓΗΑΡΚΔΗΑ-ΠΑΡΑΓΟΖ 

 
Η πανάδμζδ ηςκ εζδχκ εα βίκεζ ιε ζφκαρδ ζφιααζδξ ηξηώλ (3) κελώλ. Γφκαηαζ κα 
δμεεί πανάηαζδ, δ δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ δεκ εα λεπενκά ημ 50% ηδξ ζοκμθζηήξ 
ζοιααηζηήξ δζάνηεζαξ, ιεηά απυ αζηζμθμβδιέκδ εζζήβδζδ ημο ακαδυπμο.   
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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 3. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Γζηαίςια ζοιιεημπήξ έπμοκ θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα δδιμζίμο ή ζδζςηζημφ δζηαίμο, 
ζοκεηαζνζζιμί, ζοιπνάλεζξ, ημζκμπναλίεξ ηαζ εκχζεζξ θοζζηχκ ή/ηαζ κμιζηχκ 
πνμζχπςκ ηδξ διεδαπήξ ή αθθμδαπήξ, πμο θεζημονβμφκ κμιίιςξ ζηδκ Δθθάδα, 
ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 25, ημο Νυιμο 4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

 
Η βναπηή επζημζκςκία ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ ιε ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ βίκεηαζ κμιίιςξ 
ζηδκ ηαποδνμιζηή δζεφεοκζδ ή ζημ θαλ ή ζημ e-mail πμο δδθχκεζ μ ζοιιεηέπςκ, ιε 
οπεφεοκδ δήθςζδ, ζφιθςκα ιε ημ ζοκδιιέκμ ζηδ δζαηήνολδ οπυδεζβια. 
  

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οζ πνμζθμνέξ ζοκηάζζμκηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ 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 6, 7, 8. 
 
Ο εκζαίμξ ηαζ μζ επί ιένμοξ ζθναβζζιέκμζ, ακελάνηδημζ θάηεθμζ εα ακαβνάθμοκ: 
 

 Σα ζημζπεία ημο δζαβςκζγυιεκμο. 

 Ο εκζαίμξ θάηεθμξ εα ακαβνάθεζ «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οζ επί ιένμοξ θάηεθμζ εα 
ακαβνάθμοκ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σμκ ανζειυ ηδξ δζαηήνολδξ, ημκ ηίηθμ ημο δζαβςκζζιμφ, ηδκ επςκοιία ημο 
δζεκενβμφκημξ ημκ δζαβςκζζιυ ηαζ ηδκ διενμιδκία δζεκένβεζαξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Ο θάηεθμξ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» εα πενζθαιαάκεζ: 
 

 2 ππεύζπλεο δειώζεηο ημο Ν. 1599/1986, υπςξ ζζπφεζ, ζφιθςκα ιε ηα 
ζοκδιιέκα ζηδ δζαηήνολδ οπμδείβιαηα. 

 1 ππεύζπλε δήισζε ημο Ν. 1599/1986, υπςξ ζζπφεζ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία εα 
δδθχκεζ υηζ ζοιθςκεί ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ υπςξ αοηέξ ακαθένμκηαζ ζημ  
ΑΡΘΡΟ 1 –ΔΗΓΗΚΔ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 7. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
O θάηεθμξ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» εα πενζθαιαάκεζ:  

 

Σα ζημζπεία ηδξ ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ υπςξ αοηά απαζημφκηαζ ζημ ΑΡΘΡΟ 1 – ΔΗΓΗΚΔ-

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 
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ΑΡΘΡΟ 8. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  
Ο θάηεθμξ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πενζέπεζ ζοιπθδνςιέκμ ημ έκηοπμ μζημκμιζηήξ 
πνμζθμνάξ πμο επζζοκάπηεηαζ ζηδ δζαηήνολδ, ζημ μπμίμ ακαβνάθεηαζ δ πνμζθενυιεκδ 
ζοκμθζηή ηζιή βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ. Οζ ηζιέξ αοηέξ εα πενζθαιαάκμοκ ηζξ οπέν 
ηνίηςκ ηναηήζεςκ, εηηυξ απυ ημ ΦΠΑ. 

 Θα ακαβνάθεηαζ ημ πμζμζηυ ΦΠΑ επί ημζξ εηαηυ. 

 Δκαθθαηηζηέξ πνμζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ.  

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

 Δββφδζδ ζοιιεημπήξ δεκ απαζηείηαζ. 

 Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηαηαεέζεζ Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, δ αλία ηδξ 
μπμίαξ εα ακένπεηαζ ζημ 5% ηδξ πνμεηηζιμφιεκδξ αλίαξ ηδξ ζφιααζδξ εθηόο ΦΠΑ, 
απαζηείηαζ βζα ζοιαάζεζξ αλίαξ ίζδξ ή ακχηενδξ ηςκ 2.500,00€. 

  

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  

  
Η ηαηαηφνςζδ βίκεηαζ ζημκ δζαβςκζγυιεκμ πμο πνμζθένεζ ηδ ρακειόηεξε ζπλνιηθή 
ηηκή, εθυζμκ δ πνμζθμνά ημο είκαζ απμδεηηή ιε αάζδ ημοξ υνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ.  
 
Ιζυηζιεξ εεςνμφκηαζ μζ πνμζθμνέξ ιε ηδκ αοηή αηνζαχξ ηζιή. ε πενίπηςζδ ζζμηζιίαξ μ 
ακάδμπμξ εα επζθέβεηαζ ιε ηθήνςζδ απυ ημ ανιυδζμ υνβακμ πανμοζία ηςκ μζημκμιζηχκ 
θμνέςκ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΚΡΑΣΖΔΗ 

 
Οζ ηναηήζεζξ πμο ζζπφμοκ ζήιενα Φοπζηή Τβεία 2%, Δκζαία Ακελάνηδηδ Ανπή Γδιμζίςκ 
οιαάζεςκ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,06%, ηέθμξ πανημζήιμο 3% επί ΔΑΑΓΗΤ, πθέμκ εζζθμνάξ 
οπέν ΟΓΑ 20% επί πανημζήιμο ΔΑΑΓΗΤ, θυνμξ πνμιδεεοηχκ 4%. Οζ ηναηήζεζξ πμο 
εα εθανιμζημφκ ηεθζηχξ είκαζ αοηέξ πμο εα ζζπφμοκ ηδκ διενμιδκία έηδμζδξ ημο 
εκηάθιαημξ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.  ΣΡΟΠΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ 

 

Η πληπωμή ηηρ αξίαρ ηηρ ςπηπεζίαρ, ππαγμαηοποιείηαι με ηην εξόθληζη ηος 100% ηηρ 
ζςμβαηικήρ αξίαρ, μεηά ηην οπιζηική παπαλαβή ηηρ ςπηπεζίαρ για εθάπαξ ςπηπεζία ή  
ημημαηικά, πος αναλογεί ζηην ημημαηική παπαλαβή ηηρ ςπηπεζίαρ ανά μήνα ή όπωρ 
άλλωρ ζςμθωνηθεί μεηαξύ ηος αναδόσος και ηηρ ςπηπεζίαρ.  
Η πληπωμή θα ππαγμαηοποιείηαι ύζηεπα από ηην πποζκόμιζη ηων δικαιολογηηικών πος 
απαιηούνηαι βάζει ηος Ν4412/16 άπθπο 200. 
 
Σμ ηζιμθυβζμ ημο Ακαδυπμο πνμξ ημ Νμζμημιείμ εα εηδμεεί ΜΟΝΟ ιεηά ηδκ πανάδμζδ 
ζημκ Ακάδμπμ ημο πνςημηυθθμο παναθααήξ απυ ηδκ ανιυδζα επζηνμπή ηαζ εα 
παναδμεεί ΜΟΝΟ ζηδ Γζαπείνζζδ ή ζημ Πνςηυημθθμ. Θα ελμθθδεεί ιε πνδιαηζηυ 
έκηαθια, ιέζα ζηδ κυιζιδ πνμεεζιία.  
  

 ΑΡΘΡΟ 13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 
Η παναημθμφεδζδ ηδξ ζφιααζδξ δζεκενβείηαζ απυ ηδκ Τπ/κζδ Σεπκζημφ. ε πενίπηςζδ 
πμο ηνζεεί ακαβηαίμ, δ οπδνεζία δφκαηαζ κα μνίζεζ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ έπεζ 
μνζζηεί ζπεηζηή επζηνμπή παναημθμφεδζδξ ημο ένβμο, οπάθθδθυ ηδξ, ςξ επυπηδ ηδξ 
ζφιααζδξ ιε ηαεήημκηα εζζδβδηή, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 216 ημο Ν4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 14. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 
 Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε 
Ννκνζεζία. (Ν.4412/16).  
  
πλεκκέλα:  
 
1) Τπυδεζβια ΤΓ βζα ηα δζηαζμθμβδηζηά ζοιιεημπήξ, 
2) Τπυδεζβια ΤΓ βζα ηα ζημζπεία επζημζκςκίαξ,  
3) Τπυδεζβια μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ  
 
 
 
 
 
  
 
                            
 
       Αηνζαέξ Ακηίβναθμ                                           Ο  ημζκυξ Γζμζηδηήξ  ΚΑΣ-ΔΚΑ                      
                                  
 
                                                                                            Ηθζυπμοθμξ Ιςάκκδξ 
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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 οπδνεζζχκ (άνενμ 9, πανάβναθμξ 4, ημο Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό  
  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΛΩΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΚΑ  
 
 
 

  
Ο/Η (υκμια)   :  
Δπχκοιμ    :  
Οκμια & επχκοιμ παηένα :  
Οκμια & επχκοιμ ιδηέναξ :  
Ηιενμιδκία βέκκδζδξ  :  
Συπμξ βέκκδζδξ   :  
Συπμξ ηαημζηίαξ   :  
Ανζειυξ δεθηίμο ηαοηυηδηαξ :  
 
  
 
Με αημιζηή ιμο εοεφκδ ηαζ βκςνίγμκηαξ ηζξ ηονχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ 
δζαηάλεζξ ηδξ παναβνάθμο 6 ημο άνενμο 22 ημο Ν. 1599/1986, δδθχκς υηζ: 
 
α.    Γεκ οπάνπεζ εζξ αάνμξ ιμο ηεθεζίδζηδ ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ βζα ηάπμζμ αδίηδια 
απυ ηα ακαθενυιεκα ζηδκ παν. 1 ημο άνενμο 73 ημο Ν. 4412/2016. 
 
α. Γεκ ηεθχ ζε ηάπμζα απυ ηζξ ακαθενυιεκεξ ηαηαζηάζεζξ ζηδκ παν. 4 ημο άνενμο 
73 ημο Ν. 4412/2016. 
 
β. Δίιαζ θμνμθμβζηά ηαζ αζθαθζζηζηά εκήιενμξ ςξ πνμξ ηζξ οπμπνεχζεζξ ιμο 
ζοιθχκςξ παν. 2 ημο άνενμο 73 ημο Ν. 4412/2016. 
 
δ. Δίιαζ εββεβναιιέκμξ ζημ μζηείμ Δπζιεθδηήνζμ ζοιθχκςξ παν. 2 ημο άνενμο 75 
ημο Ν. 4412/2016 
 
ε. Ακαθαιαάκς ηδκ οπμπνέςζδ, εθυζμκ απαζηδεεί απυ ηδκ Ακαεέημοζα Τπδνεζία 
βζα ηδκ έβηαζνδ ηαζ πνμζήημοζα πνμζηυιζζδ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο αθμνμφκ ηα 
ακαθενυιεκα ζηδκ πανμφζα δζαηήνολδ ζοιθχκςξ ημο άνενμο 80 ημο Ν. 4412/2016 ηαζ 
εθυζμκ μ δζαβςκζζιυξ ηαηαηονςεεί ζημ πνυζςπυ ιμο, μθείθς ζε δζάζηδια υπζ 
ιεβαθφηενμ ηςκ είημζζ (20) διενχκ απυ ηδκ ζπεηζηή έββναθδ εζδμπμίδζδ ηδξ Τπδνεζίαξ 
πμο δζεκενβεί ημ δζαβςκζζιυ, κα πνμζημιίζς ηα απαναίηδηα δζηαζμθμβδηζηά υπςξ 
μνίγεηαζ ζημ άνενμ 103 ημο Ν. 4412/2016.  
 
γ. Έθααα  βκχζδ ηςκ υνςκ ηδξ δζαηήνολδξ ηαζ ημοξ απμδέπμιαζ ακεπζθφθαηηα. 
 
 
(Ηιενμιδκία, οπμβναθή, μκμιαηεπχκοιμ ηαζ ζδζυηδηα οπμβνάθμκημξ, ζθναβίδα 
εηαζνείαξ) 
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2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο  
 
 

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 οπδνεζζχκ (άνενμ 9, πανάβναθμξ 4, ημο Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό    
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΛΩΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΚΑ 

 
   
  
 
 
 

 
Ο/Η (υκμια)   :  
Δπχκοιμ    :  
Οκμια & επχκοιμ παηένα :  
Οκμια & επχκοιμ ιδηέναξ :  
Ηιενμιδκία βέκκδζδξ  :  
Συπμξ βέκκδζδξ   :  
Συπμξ ηαημζηίαξ   :  
Ανζειυξ δεθηίμο ηαοηυηδηαξ :  
 
Με αημιζηή ιμο εοεφκδ ηαζ βκςνίγμκηαξ ηζξ ηονχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ 
δζαηάλεζξ ηδξ παναβνάθμο 6 ημο άνενμο 22 ημο Ν. 1599/1986, δδθχκς υηζ: 
 
Η βναπηή επζημζκςκία ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ ιε ημκ οπμβνάθμκηα, ζπεηζηά ιε ημκ 
δζαβςκζζιυ, εα βίκεηαζ κμιίιςξ ζηδ ηαηςηένς ηαποδνμιζηή δζεφεοκζδ ή ζημ ηαηςηένς 
θαλ ή ζημ ηαηςηένς e-mail: 
 

Σαποδνμιζηή 
δζεφεοκζδ 

 

Φαλ  

E-mail  

 
 
 
      (Ηιενμιδκία, οπμβναθή, μκμιαηεπχκοιμ ηαζ ζδζυηδηα οπμβνάθμκημξ, ζθναβίδα 
εηαζνείαξ) 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό   

   
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΛΩΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΚΑ  

 
  

          ΤΝΟΛΗΚΖ  

 

Σίιδια πςνίξ ΦΠΑ 
ανζειδηζηχξ 

ΦΠΑ 24% 
ανζειδηζηχξ 

Σίιδια ιε ΦΠΑ 
ανζειδηζηχξ 

   

Σίιδια πςνίξ ΦΠΑ 
μθμβνάθςξ 

ΦΠΑ 24% 
μθμβνάθςξ 

Σίιδια ιε ΦΠΑ 
μθμβνάθςξ 

   

 
 
       (Ηιενμιδκία, οπμβναθή, μκμιαηεπχκοιμ ηαζ ζδζυηδηα οπμβνάθμκημξ, ζθναβίδα  
        εηαζνείαξ) 
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