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Πξνθήξπμε Δπαλαιεπηηθνύ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΛΩΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ  
ΚΑΗ ΤΠΟΓΖΜΑΣΩΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΚΑ 

 
 πλνιηθήο Πξνϋπνινγηδόκελεο Πίζησζεο 6.300,00€ κε ΦΠΑ  

 

Σμ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έπμκηαξ οπόρδ ηζξ δζαηάλεζξ ηνπ Ν.4412/16  

(ΦΔΚ 147/Α) ηαεώξ ηαζ ηδκ οπ’ ανζε., απόθαζδ Γ.. 28/5
μ 

/27-10-20, πξνθεξύζζεη 

ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, ιε ηνζηήνζμ ηαηαηύνςζδξ ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζε ζοκάνηδζδ ιε ηζξ 

ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ, βζα ηδκ ακάδεζλδ ακαδόπμο ημο ςξ άκς ένβμο. 

  

                                  ΤΝΟΠΣΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 

Ακαεέημοζα ανπή ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΔΚΑ) 

Δίδμξ δζαβςκζζιμύ  οκμπηζηόξ 

Κνζηήνζμ ηαηαηύνςζδξ 
 οιθενόηενδ από μζημκμιζηή άπμρδ ηζιή, (παιδθόηενδ 
ηζιή), ζε ζοκάνηδζδ ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ  

Πνμϋπμθμβζζιόξ 6.300,00€ κε ΦΠΑ 

CPV 33199000-1 

Γζάνηεζα ζύιααζδξ Σξεηο (3) κήλεο 

Καηάεεζδ πνμζθμνώκ έςξ 
Σξίηε  08-12-2020 ώξα 11:00 π.κ, ζημ πνςηόημθθμ ημο 
Δεκζημύ Κέκηνμο Απμηαηάζηαζδξ 

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

Σόπμξ δζεκένβεζαξ 
Αίεμοζα Γζμζηδηζημύ οιαμοθίμο  
Δεκζημύ Κέκηνμο Απμηαηάζηαζδξ 

Ιζπύξ πνμζθμνώκ 120 διενμθμβζαηέξ διένεξ 

 
Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζε 

έλα ζηάδην 

 
            
      
 

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΡΡ1-Ο8Ψ
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ΑΡΘΡΟ 1.  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΡΟΤΥΩΝ ΗΑΣΡΟΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 
 
ΟΛΔ ΟΗ ΣΟΛΔ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ 
ΓΝΩΡΗΜΑΣΑ ΣΖ ΔΠΗΜΔΛΖΜΔΝΖ ΚΑΗ ΔΝΣΔΥΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 
 
1. Όθα ηα βκςνίζιαηα επζιεθδιέκδξ ηαζ έκηεπκδξ ηαηαζηεοήξ.  
2. Σμ ύθαζια βζα ηα πακηεθόκζα κα είκαζ αδζαθακέξ από ηανααόπακμ ή ηγζκ ηαζ ααιαάηζ.  
3. Βάνμξ 190-200 gr/m2 βζα κα είκαζ αδζαθακέξ. 
4. Σμ πζηώκζμ κα είκαζ από πμζμ θεπηό ακεεηηζηό ύθαζια (ηανααόπακμ ηαζ ααιαάηζ ) ηαζ κα 
παναηηδνίγεηαζ από ααιααηενή (θοζζηή ίκα), δνμζενή ηαζ απμννμθδηζηή (οβζεζκή).  
5. Σμ ύθαζια κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ ιε εζδζηή επελενβαζία πνμζοννίηκςζδξ (SANFORISE) 
βζα κα ιδ ιαγεύεζ ζημ πθύζζιμ ή κα ιδκ λεπεζθώκεζ. 
6. Τρδθήξ ακημπήξ ζημ πθύζζιμ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ (90-950C).  
7. Με εζδζηή ακηζζηαηζηή, οπμ-αθθενβζηή, ακηζ-ηζαθαηςηζηή, ζζθζημκμύπα ιάθαλδ πςνίξ 
θμνιαθδεΰδεξ βζα εοημθία ζημ ζζδένςια. 
8. Με επελενβαζία ακηζ-πκμοδζάζιαημξ βζα κα ιδκ απεθεοεενώκεζ ζκίδζα. 
9. Ο πνμιδεεοηήξ κα θένεζ α) Πζζημπμζδηζηό ενβαζηδνίμο ηαηαζηεοήξ (πνμξ απόδεζλδ ηδξ 
ζύκεεζδξ) α) Πζζημπμίδζδ ISO 9001:2008. 
10. Απαναίηδηδ δ ηαηάεεζδ δείβιαημξ. Σμ δείβια είκαζ εκδεζηηζηό ηδξ πμζόηδηαξ οθάζιαημξ, 
απόπνςζδξ ηαζ ναθήξ.  
11. Ο πνμιδεεοηήξ πμο εα επζθεβεί ηαθείηαζ  κα ηαηαεέζεζ δείβιαηα κμζδθεοηζηώκ ζημθώκ όθςκ 
ηςκ ιεβεεώκ (Νμ 40, 42,44,46,48,50,52,54,56,58 ηαζ 60) ή (Small, Medium, Large, Extra Large, 
Extra extra Large, Extra extra extra Large) πνμηεζιέκμο ημ κμζδθεοηζηό πνμζςπζηό κα επζθέλεζ 
ημ ιέβεεμξ πμο ημο ηαζνζάγεζ, πνζκ ηδκ ηεθζηή παναθααή ηςκ ζημθώκ. 

 

 ΣΟΛΔ ΗΑΣΡΩΝ 
 
Πμδζέξ ζαηνζηέξ θεοηέξ  
( α) Με πέημ βζαηά.  
α)Κμύιπςια ιε ημοιπζά πνώιαημξ θεοημύ από πάκς έςξ ηάης.  
β) Με γώκδ ζηδ ιέζδ.  
Γαγςιέκα ιε πθαημναθή αζθαθείαξ. ηίζζιμ πίζς.  
Υξώκα ιεπθό.  
Πνμδζαβναθέξ: Καιπανκηζκέ (20% πμθοεζηέναξ + 80% ααιαάηζ) ακηζζηαηζηό αάνμξ 190gr ακά 
ηειάπζμ πθύζζιμ ζε 90 C. 
 
Σεκάρηα: 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 520 ΔΤΡΧ 
 
   
 

 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΛΣΩΝ 
 

 Καιηζάθηα βακβαθεξά, ιεπθά, έσο ηνλ αζηξάγαιν. 

Κάθηζα ααιααηενή, ιεζαίμο πάπμοξ. Να εκδείηκοηαζ βζα έκημκδ ηαεδιενζκή ενβαζία. Ακεεηηζηή 
ηαζ άκεηδ. Κάθηζα ιζζό- πεηζέηα, ιε βονζζηό θάζηζπμ, βζα ηαθό ηνάηδια ζημ πόδζ. Δκίζποζδ 
πθέλδξ από ηδκ θηένκα ιέπνζ ηδ ιύηδ ημο πμδίμο, βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ιαηνμγςίαξ ηδξ 
ηάθηαξ. Έςξ ημκ αζηνάβαθμ.  
ύκεεζδ:  Βαιαάηζ 95%, θάζηζπμ 2%, Λίηνα 3%. 
 
Σεκάρηα:268 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 680 ΔΤΡΧ 
 

 Καιηζάθηα βακβαθεξά, ιεύθα, πάλσ από ηνλ αζηξάγαιν. 

 
Κάθηζα ααιααηενή, ιεζαίμο πάπμοξ. Να εκδείηκοηαζ βζα έκημκδ ηαεδιενζκή ενβαζία. Ακεεηηζηή 
ηαζ άκεηδ. Κάθηζα ιζζό-πεηζέηα, ιε βονζζηό θάζηζπμ, βζα ηαθό ηνάηδια ζημ πόδζ.  

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΡΡ1-Ο8Ψ





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

 3 

Δκίζποδζδ πθέλδξ από ηδκ θηένκα ιέπνζ ηδ ιύηδ ημο πμδζμύ, βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ιαηνμγςίαξ 
ηδξ ηάθηζαξ. Έςξ πάκς από ημκ αζηνάβαθμ. ύκεεζδ: Βαιαάηζ 95%, Λάζηζπμ 2%, Λίηνα 3%. 
 
Σεκαρηα: 268  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:940 ΔΤΡΧ 
 
 

 ΑΜΠΩ ΛΔΤΚΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ & ΛΟΗΠΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ. 
 
ΣΤΠΟ : Από βκήζζμ ιαθαηό δένια δζάηνδηα, αδζάανμπα ζημ κενό ηαζ ζηα μνβακζηά οβνά ηαζ κα 
επζηνέπεηαζ δ ακαπκμή ημο πμδζμύ. 
ΠΔΛΜΑ : Ακαημιζηό ζημ ζδιείμ ηςκ δαηηύθςκ ηαζ ηδξ ηαιάναξ, ακηζμθζζεδηζηό, ακηζηναδαζιζηό, 
επεκδοιέκμ ιε δένια 
ΚΟΤΣΟΤΠΙΔ : Δζδζηή ηαηαζηεοή από αθνώδεξ ιαλζθανάηζ ζημ ημοημοπζέ.  
ΟΛΑ : Από δζμβηςιέκδ πμθομονεεάκδ, ακαημιζημύ ζπήιαημξ ιε εζδζηέξ ακηζμθζζεδηζηέξ 
νααδώζεζξ βζα κα ιδ βθζζηνάεζ ηαζ ύρμοξ ειπνόξ 2 εη. ηαζ πίζς ηαημύκζ, 3,5 εη. 
ΝΟΤΜΔΡΑ : Γζα ηα βοκαζηεία από 35 – 41 - Γζα ηα ακδνζηά από 40 – 46 Με οπμπνέςζδ εάκ 
πνεζαζηεί κα ηαθοθεμύκ ιεβαθύηενα ή ιζηνόηενα κμύιενα.  
ΤΚΔΤΑΙΑ : Κάεε γεοβάνζ κα είκαζ ημπμεεηδιέκμ ζε ημοηί ιε όθα ηα εκδεζηηζηά π.π. κμύιενμ, 
πνώια, θίνια, πμζόηδηα δένιαημξ η.θ.π.  
 
ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ 
 
Σειάπζα 18 ΕΔΤΓΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 650 ΔΤΡΧ 
 
 

 ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΚΑΗ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ 
 
ΣΤΠΟ : Γόαεξ από βκήζζμ ιαθαηό δένια, αδζάανμπμ, κα επζδέπμκηαζ ζηίθαςζδ, ζε ζύβπνμκδ 
βναιιή (θανδζά θόνια ζημ ζδιείμ ηςκ δαηηύθςκ), θμδνανζζιέκεξ ιε βκήζζμ δένια ηαζ 
εκζζποιέκεξ ζηδ θηένκα.  
ΝΟΤΜΔΡΑ : Από 35-41 ιε οπμπνέςζδ εάκ πνεζαζηεί κα ηαθοθεμύκ ιεβαθύηενα ή ιζηνόηενα 
κμύιενα.  
ΠΔΛΜΑ : Ακαημιζηό, από αθνώδεξ οθζηό βζα απμννόθδζδ ηναδαζιώκ, ιε επέκδοζδ από βκήζζμ 
δένια. 
ΟΛΑ : Δθαζηζηή, αεόνοαδ, ακηζμθζζεδηζηή ιε νααδώζεζξ βζα κα ιδ βθζζηνάεζ, από 
εενιμεθαζηζηό οθζηό.  
ΣΑΚΟΤΝΙ : Τρμξ 3 – 4 εη. 
ΤΚΔΤΑΙΑ : Κάεε γεοβάνζ εα είκαζ ημπμεεηδιέκμ ζε ημοηί ιε όθα ηα εκδεζηηζηά πμο γδημύκηαζ : 
- Σμ κμύιενμ -Σμ πνώια -Η Φίνια -Η πμζόηδηα ημο δένιαημξ η.θ.π.  
 
ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ 
 
Σεκάρηα: 4  (ΕΔΤΓΖ)       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 240 ΔΤΡΧ 
 
 

 ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 
 

• Αεθδηζημύ ηύπμο  

• Από βκήζζμ µαθαηό δένµα, άνζζηδξ πμζόηδηαξ. 

 Ακαημιζηά , μνεμπεδζηά 

 Δζςηενζηό ακηζιζηνμαζαηό δένια 

 Γζα πμθύςνδ μνεμζηαζία  

• Ακηζζηαηζηά ηαζ ακηζαθθενβζηά. 

• όθα από µμκμηόµµαηδ πμθομονεεάκδ,  εθαθνζά ηαζ αεόνοαδ. 

• Να θένμοκ ζήµακζδ CE. 

• Nα πνμζημµζζημύκ απαναίηδηα δείβµαηα. 

• Γοκαζηεία, Νμ: 35-41 

• Aκδνζηά, Νμ: 39-46.  
• Σμ πνώµα κα είκαζ θεοηό. 

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΡΡ1-Ο8Ψ
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οζηεοαζία δείβµαημξ: Σμ ηάεε γεοβάνζ ημπμεεηδιέκμ ζε ημοηί µε όθα ηα εκδεζηηζηά, κμύµενμ, 
πνώµα, θίνµα, πμζόηδηα. 
 
Tεκάρηα 49 ΕΔΤΓΖ       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 3200 ΔΤΡΧ 
 
 

 ΚΑΛΟΝ ΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΚΑΗ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΔ 

 Δθαθνζά οπμζηήνζλδ, 6 / 9 mmHg  

 Καθζόκ ιε εθαθνζά ηαζ ημκςηζηή οπμζηήνζλδ, πμθύ ηαεανή ηαζ απθή οθή. 

 Δκζζποιέκμ ιε εκζςιαηςιέκδ γώκδ, επίπεδδ ναθή, ααιααηενό ηααάθμ, εκίζποζδ ζηα 

δάπηοθα. 

 Φνμκηίγεζ ηδκ οβεία ηαζ ηδκ εκένβεζα βζα πζμ λεημύναζηδ πόδζα. 

 Δίκαζ ζδακζηό βζα βοκαίηεξ πμο ανίζημκηαζ ζε μνεμζηαζία βζα ιεβάθμ πνμκζηό 
δζάζηδια ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιέναξ. 

 Να είκαζ δζαεέζζιμ ζε ιεβέεδ small, medium, large. 

ΥΡΩΜΑ: κπεδ 
 
Σεκάρηα: 4       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 70 ΔΤΡΧ 
 
 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
 
Οη πξνκεζεπηέο είλαη  απαξαίηεην λα πξνζθνκίζνπλ δείγκαηα ζε θάζε είδνο θαη ζε 
δηαθνξεηηθά κεγέζε πξηλ  ώζηε λα γίλεη ε ζσζηή επηινγή κεγέζνπο από ην πξνζσπηθό. 
 
 
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίσο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηά από νινθιήξσζε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  
κε ηελ 1

ε
 ΤΠΔ ή άιινπ αλώηεξνπ θξαηηθνύ θνξέα.   

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
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 3. 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 4. 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 6, 7, 8. 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΡΡ1-Ο8Ψ
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Ο εκζαίμξ ηαζ μζ επί ιένμοξ ζθναβζζιέκμζ, ακελάνηδημζ θάηεθμζ εα ακαβνάθμοκ: 
 

 Σα ζημζπεία ημο δζαβςκζγόιεκμο. 

 Ο εκζαίμξ θάηεθμξ εα ακαβνάθεζ «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οζ επί ιένμοξ θάηεθμζ εα ακαβνάθμοκ 
«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 5. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Ο θάηεθμξ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» εα πενζθαιαάκεζ: 
 

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

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

 

 ΑΡΘΡΟ 6. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
O θάηεθμξ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» εα πενζθαιαάκεζ:  

 

Σα ζημζπεία ηδξ ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ όπςξ αοηά απαζημύκηαζ ζημ ΑΡΘΡΟ 1 – ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

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

 Θα ακαβνάθεηαζ ημ πμζμζηό ΦΠΑ επί ημζξ εηαηό. 

 Δκαθθαηηζηέξ πνμζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ. 
  

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  

  
Η ηαηαηύνςζδ βίκεηαζ ζημκ δζαβςκζγόιεκμ πμο πνμζθένεζ ηδ ρακειόηεξε ζπλνιηθή 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 9.  ΚΡΑΣΖΔΗ 

 
Οζ ηναηήζεζξ πμο ζζπύμοκ ζήιενα Φοπζηή Τβεία 2%, Δκζαία Ακελάνηδηδ Ανπή Γδιμζίςκ 
οιαάζεςκ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,07%, ηέθμξ πανημζήιμο 3% επί ΔΑΑΓΗΤ, πθέμκ εζζθμνάξ οπέν 
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 10.  ΣΡΟΠΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ 

 
Η πθδνςιή ηδξ αλίαξ ηδξ οπδνεζίαξ, πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ ελόθθδζδ ημο 100% ηδξ 
ζοιααηζηήξ αλίαξ, ιεηά ηδκ μνζζηζηή παναθααή ηδξ οπδνεζίαξ βζα εθάπαλ οπδνεζία ή  ηιδιαηζηά, 
πμο ακαθμβεί ζηδκ ηιδιαηζηή παναθααή ηδξ οπδνεζίαξ ακά ιήκα ή όπςξ άθθςξ ζοιθςκδεεί 
ιεηαλύ ημο ακαδόπμο ηαζ ηδξ οπδνεζίαξ.  

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΡΡ1-Ο8Ψ
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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 11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 
Η παναημθμύεδζδ ηδξ ζύιααζδξ δζεκενβείηαζ από ημ Σιήια Δπζζηαζίαξ ηαζ Ιιαηζζιμύ. ε 
πενίπηςζδ πμο ηνζεεί ακαβηαίμ, δ οπδνεζία δύκαηαζ κα μνίζεζ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ έπεζ 
μνζζηεί ζπεηζηή επζηνμπή παναημθμύεδζδξ ημο ένβμο, οπάθθδθό ηδξ, ςξ επόπηδ ηδξ ζύιααζδξ 
ιε ηαεήημκηα εζζδβδηή, ζύιθςκα ιε ημ άνενμ 216 ημο Ν4412/16. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12. 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  
 
 
 
 
 
   
 
                            
 
 Αηνζαέξ Ακηίβναθμ                                              Ο  ημζκόξ Γζμζηδηήξ  ΚΑΣ-ΔΚΑ                      
                                  
                                                                                        Ηθζόπμοθμξ Ιςάκκδξ 
 
                                                                           
 

 

 
 
                            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΡΡ1-Ο8Ψ
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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 ηνλ επαλαιεπηηθό ζπλνπηηθό δηαγσληζκό  
  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΛΩΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΓΖΜΑΣΩΝ 
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 οπάνπεζ εζξ αάνμξ ιμο ηεθεζίδζηδ ηαηαδζηαζηζηή απόθαζδ βζα ηάπμζμ αδίηδια από ηα 
ακαθενόιεκα ζηδκ παν. 1 ημο άνενμο 73 ημο Ν. 4412/2016. 
 
α. Γεκ ηεθώ ζε ηάπμζα από ηζξ ακαθενόιεκεξ ηαηαζηάζεζξ ζηδκ παν. 4 ημο άνενμο 73 ημο Ν. 
4412/2016. 
 
β. Δίιαζ θμνμθμβζηά ηαζ αζθαθζζηζηά εκήιενμξ ςξ πνμξ ηζξ οπμπνεώζεζξ ιμο ζοιθώκςξ 
παν. 2 ημο άνενμο 73 ημο Ν. 4412/2016. 
 
δ. Δίιαζ εββεβναιιέκμξ ζημ μζηείμ Δπζιεθδηήνζμ ζοιθώκςξ παν. 2 ημο άνενμο 75 ημο Ν. 
4412/2016 
 
ε. Ακαθαιαάκς ηδκ οπμπνέςζδ, εθόζμκ απαζηδεεί από ηδκ Ακαεέημοζα Τπδνεζία βζα ηδκ 
έβηαζνδ ηαζ πνμζήημοζα πνμζηόιζζδ ηςκ δζηαζμθμβδηζηώκ πμο αθμνμύκ ηα ακαθενόιεκα ζηδκ 
πανμύζα δζαηήνολδ ζοιθώκςξ ημο άνενμο 80 ημο Ν. 4412/2016 ηαζ εθόζμκ μ δζαβςκζζιόξ 
ηαηαηονςεεί ζημ πνόζςπό ιμο, μθείθς ζε δζάζηδια όπζ ιεβαθύηενμ ηςκ είημζζ (20) διενώκ 
από ηδκ ζπεηζηή έββναθδ εζδμπμίδζδ ηδξ Τπδνεζίαξ πμο δζεκενβεί ημ δζαβςκζζιό, κα 
πνμζημιίζς ηα απαναίηδηα δζηαζμθμβδηζηά όπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 103 ημο Ν. 4412/2016.  
 
γ. Έθααα  βκώζδ ηςκ όνςκ ηδξ δζαηήνολδξ ηαζ ημοξ απμδέπμιαζ ακεπζθύθαηηα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ηιενμιδκία, οπμβναθή, μκμιαηεπώκοιμ ηαζ ζδζόηδηα οπμβνάθμκημξ, ζθναβίδα εηαζνείαξ) 
 

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΡΡ1-Ο8Ψ
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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 οπδνεζζώκ (άνενμ 9, πανάβναθμξ 4, ημο Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ επαλαιεπηηθό ζπλνπηηθό δηαγσληζκό    
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΛΩΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΓΖΜΑΣΩΝ 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΡΡ1-Ο8Ψ
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ επαλαιεπηηθό ζπλνπηηθό δηαγσληζκό   
   

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΛΩΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΓΖΜΑΣΩΝ 
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΚΑ 

  
 
  

          ΤΝΟΛΗΚΖ  

 

Σίιδια πςνίξ ΦΠΑ 
ανζειδηζηώξ 

ΦΠΑ 24% 
ανζειδηζηώξ 

Σίιδια ιε ΦΠΑ 
ανζειδηζηώξ 

   

Σίιδια πςνίξ ΦΠΑ 
μθμβνάθςξ 

ΦΠΑ 24% 
μθμβνάθςξ 

Σίιδια ιε ΦΠΑ 
μθμβνάθςξ 

   

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

 

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΡΡ1-Ο8Ψ
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