
                  
 
 
 
 
 

 
                 

 
 

 

 

 
ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ      
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
Λ.Φπιήο 8

ε
 ζηάζε & π. Θενιόγνπ 1 

ΙΛΙΟΝ Σ.Κ. 13122 
Πιεξνθνξίεο: Νηθεθόξνο Γεώξγηνο 
Σει. 213 2015353, θαμ 213 2015348 
ekaprom1@eka-hosp.gr 

                  ΙΛΙΟΝ,   27-05-2020 

                 Αξηζ. πξση.: 3592 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ  
ΚΑΙ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
06/2020  

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ  

 
ΔΛΔΓΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΔΚΑ  

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019, ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟ ΛΟΓΙΣΗ  

 

Πποκήπςξη ςνοπηικού Γιαγωνιζμού 
 

Πίζηωζη 3.000,00€ με ΦΠΑ  
  
 
 Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ 
147/Α) θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. απόθαζε Γ 09/15-05-2020, θέμα 7ο, πποκηπύζζει  
ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Αλαζέηνπζα αξρή ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Δίδνο δηαγσληζκνύ  πλνπηηθόο 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε  

πξνζθνξά (Υαμηλόηεπη ηιμή) 

Πξνϋπνινγηζκόο 
 
  3.000,00€ με ΦΠΑ  
 
 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο γηα 

δύο (2) μήνερ ή έσο νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηώλ 

θαη δεκνζίεπζεο ηνπ έξγνπ. 

CPV 79212000-3 

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο 
Σπίηη, 09-06-2020, ώπα 11:00 πμ, ζην πξσηόθνιιν 

ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Σπίηη, 09-06-2020, ώπα 12:00 μμ. 

Σόπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ιζρύο πξνζθνξώλ  120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Αποζθπάγιζη πποζθοπών και αξιολόγηζη ζε ένα ζηάδιο 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
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Έιεγρνο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2019, κε βάζε ηα 
ειιεληθά θαη δηεζλή ινγηζηηθά πξόηππα από νξθσηό ειεγθηή-ινγηζηή. 
 

ΑΡΘΡΟ 3. 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 σο Οξθσηνί Διεγθηέο-Λνγηζηέο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ Νόκνπ 4412/16.   

 

ΑΡΘΡΟ 4. 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 5.  ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ – ΑΤΣΟΓΙΚΑΙΗ ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Η παξνρή ππεξεζηώλ ζα δηαξθέζεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο γηα δύν 

(2)μήνερ θαη έσο ην ηέινο ηνπ έξγνπ (νινθιήξσζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ θαη δεκνζίεπζε). 

 

ΑΡΘΡΟ 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 «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», β) θάθεινο 

«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη 

αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9. 

Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη θαη αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

 Ο εληαίνο θάθεινο ζα αλαγξάθεη «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ, 

«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 ςπεύθςνερ δηλώζειρ ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε 

δηαθήξπμε ππνδείγκαηα 

 Βεβαίωζη εγγπαθήρ ζηο ειδικό μηηπώο Οπκωηών Δλεγκηών-Λογιζηών (.Ο.Δ.Λ) 

 1 ςπεύθςνη δήλωζη ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειώλεη 

όηη ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην  ΑΡΘΡΟ 2 – 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη:  

Α) Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο όπσο απηά απαηηνύληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ. 

Β) Σα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ (γλώζε 

θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Η εκπεηξία ζα απνδεηθλύεηαη κε ηελ 

πξνζθόκηζε βεβαηώζεσλ θαιήο εθηέιεζεο παξόκνηνπ έξγνπ. Η Σερληθή Πξνζθνξά ζα 

αμηνινγεζεί κόλν σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ δηαγσληδόκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ έξγνπ. 

 

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 Δγγςηηική Καλήρ Δκηέλεζηρ, ε αμία ηεο νπνίαο ζα 

αλέξρεηαη ζην 5% ηεο πξνεθηηκνύκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ. 

  

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

 

Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε σαμηλόηεπη ζςνολική ηιμή, 
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 

 

Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,07%, 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. ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εξόθληζη ηος 100% ηηρ 
ζςμβαηικήρ αξίαρ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο για εθάπαξ ςπηπεζία 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 
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Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηόθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθό έληαικα, κέζα ζηε λόκηκε πξνζεζκία. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

Για κάθε θέμα πος δεν αναθέπεηαι πηηώρ ζηη διακήπςξη ιζσύει η κείμενη Νομοθεζία 
(Ν.4412/16).  
 

  

ςνημμένα:  

 

1) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 

2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,  

3) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                            
 
       Αθξηβέο Αληίγξαθν                              Ο  θνηλόο Γηνηθεηήο  ΚΑΣ-ΔΚΑ                      
                                  
                                                                             Ηιηόπνπινο Ισάλλεο 
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1. Τπόδειγμα ΤΓ για ηα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 
 

 
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) 
 

Ππορ: ΔΚΑ, για ηον ζςνοπηικό διαγωνιζμό 
ΔΛΔΓΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΔΚΑ  

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019, ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟ ΛΟΓΙΣΗ              
 

  
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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1. Τπόδειγμα ΤΓ για ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ 

 

 

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) 

 

Ππορ: ΔΚΑ, για ηον ζςνοπηικό διαγωνιζμό 
ΔΛΔΓΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΔΚΑ  

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019, ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟ ΛΟΓΙΣΗ              

   

 

Ο/Η (όλνκα)   :  

Δπώλπκν    :  

Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  

 

Όλνκα & 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) 
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3. Τπόδειγμα οικονομικήρ πποζθοπάρ 
 
      
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 
Ππορ: ΔΚΑ, για ηον ζςνοπηικό διαγωνιζμό 

ΔΛΔΓΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΔΚΑ  

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019, ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟ ΛΟΓΙΣΗ          

   

  

Σίκεκα 
αξηζκεηηθώο 

ΦΠΑ 24% 
αξηζκεηηθώο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
αξηζκεηηθώο 

   

Σίκεκα 
νινγξάθσο 

ΦΠΑ 24% 
νινγξάθσο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
νινγξάθσο 

   

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