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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ
TMHMA ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ
Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα
Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757
Prom5@kat-hosp.gr

ΑΔΑ: 79ΩΙ46906Π-Ο68

Κεθηζηά, 28-03-2016
Αξηζ. Πξση 4371/30-03-2016

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
10/2016

ΔΛΔΓΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ
2015, ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟ ΛΟΓΙΣΗ.
Πποκήπςξη ππόσειπος διαγωνιζμού
Πίζηωζη 4.667,00 € με ΦΠΑ
Έρνληαο ππόςε ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη ηελ απόθαζε 09/08-03-2016, ζέκα 63 ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πξνθεξύζζνπκε πξόρεηξν δηαγσληζκό, κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο.

1.

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Αλαζέηνπζα αξρή

Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο ΚΑΣ

Δίδνο δηαγσληζκνύ

Πξόρεηξνο

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο

Υακειόηεξε ηηκή

Πξνϋπνινγηζκόο

4.667,00€

Γηάξθεηα ζύκβαζεο

Από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο έσο
θαη ην ηέινο ηνπ έξγνπ.

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο

Γεπηέξα 11/04/2016 ώξα 14:00 ζην πξσηόθνιιν

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο

Σξίηε 12/04/2016, ώξα 10:30

Σόπνο δηελέξγεηαο

Αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Ηζρύο πξνζθνξώλ

60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο

Αποζθπάγιζη πποζθοπών και αξιολόγηζη ζε ένα ζηάδιο
2.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ

Έιεγρνο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2015,κε βάζε
ηα ειιεληθά θαη δηεζλή ινγηζηηθά πξόηππα από νξθσηό ειεγθηή –ινγηζηή.
3.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ - ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ

Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζα δηαξθέζεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζύκβαζεο έσο θαη ην ηέινο ηνπ έξγνπ (νινθιήξσζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ θαη
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δεκνζίεπζε), πνπ ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί
30/06/2016.
4.

έσο

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 εξγάδνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο ζηελ
Διιάδα σο Οξθσηνί Διεγθηέο –Λνγηζηέο.
5.

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Ζ 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 ππόδεηγκα.
6.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

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 «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ
παξαγξάθσλ 7, 8, 9.
Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ:
Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ.
Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ», «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».
Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ
δηελεξγνύληνο ηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο.
7.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

O θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πεξηιακβάλεη:
Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο
ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα.
Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην εηδηθό κεηξών Οξθσηώλ Διεγθηώλ –Λνγηζηώλ (.Ο.Δ.Λ)
8.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

O θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ (γλώζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην
αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζα αμηνινγεζεί κόλν σο πξνο ηελ
ηθαλόηεηα ηνπ δηαγσληδόκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.
9.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
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Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε.
10.

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ
ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζόηηκεο
ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή.
11.

ΚΡΑΣΗΔΙ

Φπρηθή Τγεία 2%, ΔΑΑΓΖΤ 0,10%, ραξηόζεκν 3% επί ΔΑΑΓΖΤ, ΟΓΑ 20% επί
ραξηνζήκνπ ΔΑΑΓΖΤ, θόξνο πξνκεζεπηώλ 8%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ
ηειηθώο είλαη απηέο πνπ ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο.
12.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ

Ζ εμόθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο γίλεηαη κε βάζε ηελ θείκελε Ννκνζεζία.
13.

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σν Σκήκα Γξακκαηείαο

Ο Γηεπζπληήο ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο
Γεώξγηνο Μαραηξάο

πλεκκέλα: 1) Τπόδεηγκα ππεύζπλεο δήισζεο
2) Τπόδεηγκα ππεύζπλεο δήισζεο ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο
3) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
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Τπόδειγμα ςπεύθςνηρ δήλωζηρ
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986)
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
Πξνο:
ΓΝΑ ΚΑΣ, για ηον διαγωνιζμό: ΔΛΔΓΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015, ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟ
ΛΟΓΙΣΗ.

Ο/Ζ (όλνκα)
Δπώλπκν
Όλνκα & επώλπκν παηέξα
Όλνκα & επώλπκν κεηέξαο
Ζκεξνκελία γέλλεζεο
Σόπνο γέλλεζεο
Σόπνο θαηνηθίαο
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
α. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα
αλαθεξόκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
ΠΓ 118/2007.
β.
Γελ ηειώ ζε πηώρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο (πεξίπησζε 2,
εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007).
γ.
Γελ ηειώ ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ 2190/1920, όπσο ηζρύεη, ή εηδηθή
εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, όπσο ηζρύεη, ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο.
δ.
Δίκαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο
ππνρξεώζεηο κνπ, πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
ε.
Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθό επάγγεικά κνπ θαηά
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ………… …………………………
δ.

Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα.

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

Τπόδειγμα ΤΓ για ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986)

Ζ 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)
Ππορ:
ΓΝΑ ΚΑΣ, για ηον διαγωνιζμό: ΔΛΔΓΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015, ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟ
ΛΟΓΙΣΗ.

Ο/Ζ (όλνκα)
Δπώλπκν
Ολνκα & επώλπκν παηέξα
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο
Ζκεξνκελία 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:
Ζ 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

(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα
εηαηξείαο)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ππορ:
ΓΝΑ ΚΑΣ, για ηον διαγωνιζμό: ΔΛΔΓΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015, ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟ
ΛΟΓΙΣΗ.

Σίκεκα
αξηζκεηηθώο

ΦΠΑ 23%
αξηζκεηηθώο

Σίκεκα κε ΦΠΑ
αξηζκεηηθώο

Σίκεκα
νινγξάθσο

ΦΠΑ 23%
νινγξάθσο

Σίκεκα κε ΦΠΑ
νινγξάθσο

(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα
εηαηξείαο)
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ηελ Κεθηζηά, ζήκεξα ………………., νη ζπκβαιιόκελνη
α)
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ-ΔΚΑ, Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ, ΑΦΜ
998965064, ΓΟΤ Κεθηζηάο, εθεμήο Ννζνθνκείν, εθπξνζσπνύκελν από ηνλ …………
β)
…………………………………………………….. ΑΦΜ …………………, ΓΟΤ
………………., εθ΄εμήο Αλάδνρνο, εθπξνζσπνύκελε από ηνλ Γηαρεηξηζηή
…………………………..,
ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθόινπζα.
ΔΙΑΓΩΓΗ
Ζ ……………………………………αλαδείρζεθε αλάδνρνο ………………………………,
κε ηελ απόθαζε Γ ………………………….., κεηά από ……………………δηαγσληζκό
(…………………).
1. Ανηικείμενο, ηίμημα, δέζμεςζη πιζηώζεων, διάπκεια
Αληηθείκελν: ……………………………………………………………………………………..
Σίκεκα: ………………………… € πιένλ ΦΠΑ, ήηνη ………………………… € κε ΦΠΑ.
Βαξύλεη ηνλ θσδηθό ………………. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2014.
Γέζκεπζε πηζηώζεσλ: Έηνο 2016, ……………………. € κε ΦΠΑ, ΑΓΑ …………………
Γηάξθεηα: ……………………………………
Ζ δηάξθεηα κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη έλα εκεξνινγηαθό έηνο. Μνλνκεξώο από ην
Ννζνθνκείν γηα 2 κήλεο, κε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηνπο επόκελνπο 10.
2. Παπαλαβή επγαζιών, ηιμολόγηζη, εξόθληζη
Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη από επηηξνπή, πνπ ζπληάζζεη ην πξσηόθνιιν
παξαιαβήο. Αληίγξαθν απηνύ παξαδίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν, γηα λα εθδώζεη ην αληίζηνηρν
ηηκνιόγην, πνπ πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηνλ αξηζκό ηεο ζύκβαζεο, εθηόο από ηα
ζηνηρεία πνπ νξίδεη ν Νόκνο.
Σηκνιόγηα πνπ εθδίδνληαη πξηλ από ηε ζύληαμε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο δελ είλαη
απνδεθηά θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ εθδόηε.
Σα ηηκνιόγηα παξαδίδνληαη ΜΟΝΟ ζηε Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηόθνιιν.
Δμνθινύληαη κε ρξεκαηηθό έληαικα, κέζα ζηε λόκηκε πξνζεζκία.
3.
Δγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ
……………………………………………………………………………………………………
…………………………….…
4.
Κπαηήζειρ
Φπρηθή Τγεία 2%, ΔΑΑΓΖΤ 0,10%, ραξηόζεκν 3% επί ΔΑΑΓΖΤ, ΟΓΑ 20% επί
ραξηνζήκνπ ΔΑΑΓΖΤ, θόξνο πξνκεζεπηώλ 8%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ
ηειηθώο είλαη απηέο πνπ ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο.
5. Δκσώπηζη απαιηήζεων
Ο Αλάδνρνο επηηξέπεηαη λα εθρσξήζεη απαηηήζεηο ηνπ από ηε ζύκβαζε ζε Σξάπεδεο ή
ζε εηαηξείεο δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα. ηα
εθρσξεκέλα ηηκνιόγηα λα αλαγξάθεηαη εκθαλώο πξνο πνηνλ έρνπλ εθρσξεζεί. Αλ
εμνθιεζεί έληαικα ζηνλ Αλάδνρν γηα εθρσξεκέλα ηηκνιόγηα, απηόο ππνρξενύηαη λα
απνδώζεη ηα εηζπξαρζέληα ζε απηόλ ζηνλ νπνίν έρνπλ εθρσξεζεί ηα ηηκνιόγηα.
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6. Λοιποί όποι
Αλ δελ απαηηεζεί ε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα ηε ιύζεη
κνλνκεξώο θαη αδεκίσο, κεηά από έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ Αλαδόρνπ έλαλ κήλα πξηλ.
7. Γωζιδικία
Ζ επίιπζε δηαθνξώλ από ηε ζύκβαζε είλαη αξκνδηόηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε ζύκβαζε ηζρύνπλ νη γεληθέο δηαηάμεηο.
Μεηά ηελ αλάγλσζε θαη ηε βεβαίσζε ηεο παξνύζαο, νη ζπκβαιιόκελνη ππέγξαςαλ έλα
πξσηόηππν θαη ν Αλάδνρνο έιαβε αληίγξαθν.
Οη ζπκβαιιόκελνη
Γηα ηνλ Αλάδνρν

Γηα ην Ννζνθνκείν
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Τπόδειγμα ςπεύθςνηρ δήλωζηρ για ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986)

Πξνο: ΓΝΑ ΚΑΣ-ΔΚΑ, γηα ηνλ δηαγσληζκό ΔΛΔΓΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014, ΑΠΟ ΟΡΚΧΣΟ ΛΟΓΗΣΖ.
ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
E-MAIL
ΑΦΜ
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία είλαη αιεζή.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ππορ ΓΝΑ ΚΑΣ-ΔΚΑ
για ηον διαγωνιζμό
ΔΛΔΓΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ
2014, ΑΠΟ ΟΡΚΧΣΟ ΛΟΓΗΣΖ
Σίκεκα
αξηζκεηηθώο

ΦΠΑ 23%
αξηζκεηηθώο

Σίκεκα κε ΦΠΑ
αξηζκεηηθώο

Σίκεκα
νινγξάθσο

ΦΠΑ 23%
νινγξάθσο

Σίκεκα κε ΦΠΑ
νινγξάθσο

(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα
εηαηξείαο)
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