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ΚΑΙ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
08/2020  

 
 ΑΝΑΘΔΗ Δ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΠΛΗΡΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ 

ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΚΑ 

 

 Πξνθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγωληζκνύ 
Πίζηωζε έωο 30.000,00€ κε ΦΠΑ  

  
 
Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ 
147/Α), ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003, ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΤΑ Β2α/νηθ.70504/2019, θαζψο θαη ηελ 
ππ’ αξηζ.,. απφθαζε Γ 08/29-04-2020 ΔΗΓ1, πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζε έλα 
ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Αλαζέηνπζα αξρή ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Δίδνο δηαγσληζκνχ  πλνπηηθφο 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε  

πξνζθνξά (Υακειόηεξε ηηκή) 

Πξνυπνινγηζκφο 
 
 Έσο 30.000,00€ κε ΦΠΑ  
 
 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο  Έλα (1) έηνο   

CPV 79212000-3 

Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο 
Γεπηέξα 22/06/20, ώξα 11:00 πκ, ζην πξσηφθνιιν 

ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Γεπηέξα 22/06/20, ώξα 12:00 κκ. 

Σφπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ιζρχο πξνζθνξψλ  120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ θαη αμηνιόγεζε ζε έλα ζηάδην 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 2 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ Π.Γ. 146/2003 θαη ηεο ΤΑ 
Β2α/νηθ.70504 (ΦΔΚ Β΄3815/2019) 
 
Α. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε ινγηζηηθή ππνζηήξημε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο.  
 
Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο, ζα πεξηιακβάλεη: 
 
α) Σελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 146/2003 γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ εθ κέξνπο ηνπ 
αλαδφρνπ. 
 
β) Σελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ ειεθηξνληθή 
ππνβνιή ζην taxis φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ δειψζεσλ. 
 
γ) ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε επίβιεςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην Ννζνθνκείν ππνβάιιεη 
πξνο ην Γ.Λ.Κ., ηελ ΔΛ.ΣΑΣ., ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ηελ ΤΠΔ θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο. 
 
Δηδηθφηεξα ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα: 
 
1) Σν άλνηγκα φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ηελ 
ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο έλαξμεο. 
 
2) Σελ εθηέιεζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 
γεληθήο ινγηζηηθήο, ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ. 
 
3) Σελ επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ 
πνπ αθνξνχλ ηνλ θνξέα, κε βάζε ηελ Γεκφζηα Λνγηζηηθή, ηελ Γεληθή θαη Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη 
ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα. 
 
4) Σελ ζχληαμε θαη έθδνζε πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ θαηαζηάζεσλ εηήζηαο ρξήζεο, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 146/2003 αιιά θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
5) Σελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ηελ ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ 
βηβιίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο. 
 
6) Σελ ζχληαμε θαη ππνβνιή κεληαίσλ νξηζηηθνπνηεκέλσλ ηζνδπγίσλ ηνπ θπθιψκαηνο ηεο Γεληθήο 
Λνγηζηηθήο (νκάδεο 1-8 ηνπ π.δ. 146/2003), ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο (νκάδα 9 ηνπ π.δ. 
146/2003) θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεσο (νκάδα 10 ηνπ π.δ. 146/2003). Δπίζεο ηελ ζπκθσλία ησλ 
ππνζπζηεκάησλ (δηαρεηξίζεηο θαξκαθείνπ, πιηθψλ, παγίσλ, πξνκεζεπηψλ, εζφδσλ θ.ιπ.) κε ηα 
παξαπάλσ ηξία (3) ινγηζηηθά θπθιψκαηα. 
 
7) Σελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή απφ ηνλ θαηά ην λφκν ππεχζπλν ινγηζηή, ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο 2020, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηεο παξ. 4.1.100 ηνπ π.δ. 
146/2003 θαη ηα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. 
 
8) Σελ ππνβνιή αλαιπηηθήο έθζεζεο επί ησλ θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηέινπο 
ρξήζεο. ηελ έθζεζε απηή ζα γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Ιζνινγηζκνχ θαη 
ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, γηα θάζε ρξήζε. Η παξνπζίαζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ 
επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζα ππάξρεη ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. ε εηδηθφ 
θεθάιαην ηεο έθζεζεο ζα παξνπζηάδνληαη κηα ζεηξά απφ αξηζκνδείθηεο (απνδνηηθφηεηαο, 
ξεπζηφηεηαο θ.ιπ.) κε αληίζηνηρα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Οη 
αξηζκνδείθηεο ζα αθνξνχλ ηφζν ηελ λνζειεπηηθή θίλεζε φζν θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο 
κνλάδαο πγείαο. ην ηέινο ηεο έθζεζεο ζα παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 
ζρεηηθά κε ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο πγείαο. 
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9) Σελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θχζεο. 
 
10) Σελ εθπφλεζε θνζηνινγηθήο κειέηεο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο 
ινγηζηηθήο ηεο εθκεηαιιεχζεσο (νκάδα 9 ηνπ π.δ. 146/2003). Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ (θχξησλ θαη 
βνεζεηηθψλ) θέληξσλ θφζηνπο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξέσλ θφζηνπο (DRGs), ε 
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο ζε άκεζα θαη έκκεζα, ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ, ε 
αλάπηπμε ησλ βάζεσλ κεξηζκνχ θαη επαλακεξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο ζηα θέληξα θαη 
ζηνπο θνξείο θφζηνπο, ε αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη 
ε πξνζαξκνγή ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο νκάδαο (9) ηνπ π.δ. 146/2003 ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη 
πιεξνθνξηαθέο απαηηήζεηο ηεο Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο θαη ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο DRG, 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο -Κνζηνιφγεζεο. 
 
11) Σελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ νη αλάγθεο θαηά 
ηκήκα θαη ηελ πξαθηηθή επηκφξθσζε θάζε ρξήζηε ζηελ θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε ηνπ κε ην 
αληηθείκελν, κε ηελ κεηάδνζε εκπεηξίαο. Σπρφλ πξφζζεηεο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, δχλαληαη λα 
θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε, ε νπνία ζα αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηα παξαδνηέα πξντφληα θαη 
ππεξεζίεο εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηηο δηαδνρηθέο θάζεηο ηνπ έξγνπ. 
Γελ απνηειεί κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε αλάπηπμε θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
ινγηζκηθνχ πνπ ζα ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ην νηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
Παξαδνηέα αλαδόρνπ. 
 
Οη αλσηέξσ ελέξγεηεο απνζθνπνχλ ζηελ αμηφπηζηε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ηεο Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο, ζε επίπεδν κήλα. Γηα ην 
ιφγν απηφ νη Γηνηθεηέο ησλ Γεκφζησλ Μνλάδσλ Τγείαο, ζα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ 
απαξαίηεησλ κέηξσλ έηζη ψζηε λα ππάξρεη έγθαηξε θαηαρψξεζε ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκά 
ηεο, φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ αγνξψλ, δαπαλψλ, παγίσλ θαη εζφδσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 
νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θάζε κήλα. Χο εθ ηνχηνπ κε επζχλε ησλ Γηνηθεηψλ, νη αλάδνρνη 
ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο ζα παξαδίδνπλ κεληαία ζπκθσλεκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ 
Δπηθεθαιή - πληνληζηή Λνγηζηή Α' ηάμεο, ηζνδχγηα ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γεληθήο - Αλαιπηηθήο 
Λνγηζηηθήο θαη Λνγαξηαζκψλ Σάμεσο έσο ηηο 30 ηνπ επφκελνπ κήλα, απφ ηνλ κήλα αλαθνξάο. Με 
ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηα ηζνδχγηα ζα ζπκπιεξψλνληαη νη αληίζηνηρνη νηθνλνκηθνί 
πίλαθεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Β.Ι), ε εκεξνκελία ππνβνιήο 
ησλ νπνίσλ νξίδεηαη πιένλ κέρξη ηελ Πέκπηε εξγάζηκε εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηνλ 
κήλα αλαθνξάο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε κφλε θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε, 
δεδνκέλνπ φηη νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα ινγηζηηθά αξρεία θαη 
ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε απηά, κε ηε Γηπινγξαθηθή Λνγηζηηθή Μέζνδν. 
εκείσζε: Η θαηαρψξεζε ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ (ηηκνιφγηα αγνξψλ - δαπαλψλ, εληάικαηα 

πιεξσκήο, βεβαηψζεηο λνζειίσλ θαη ινηπψλ εζφδσλ, γξακκάηηα είζπξαμεο θιπ.) γίλεηαη κε 

επζχλε ηνπ ΔΚΑ, κε έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 
Γ. ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
Λφγσ ηεο ζεκαζίαο, ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ θαη ηεο 

κεληαίαο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ ηζνδπγίσλ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλεο ηθαλφηεηεο, 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ζεκαληηθή εκπεηξία ζε δεηήκαηα, φπσο: 

 

α) Δκπεηξία 
 
 Να έρεη απνδεδεηγκέλα εκπεηξία ζε αλάινγν ινγηζηηθφ - θνζηνινγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζε 
κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο, ζε φηη αθνξά ηελ ιεηηνπξγία Γεληθήο - Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο, 
εζσινγηζηηθήο θνζηνιφγεζεο θαη ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ κε ηελ δηπινγξαθηθή κέζνδν. Καηά 
ηελ επηινγή ζα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε ελδερφκελε εκπεηξία θαη εμνηθείσζε ηνπ αλαδφρνπ ζε 
ππνδνκέο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Σνκέα, πνπ ζα απνδεηθλχεηαη απφ πξνεγνχκελε δηεθπεξαίσζε 
έξγσλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε Ννζνθνκεηαθή Λνγηζηηθή, ηε Ννζνθνκεηαθή Οξγάλσζε - 
Λεηηνπξγία, ηα Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο θαη ην Ννζνθνκεηαθφ Κφζηνο. 
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 Χο εκπεηξία ελλνείηαη ε εκπεηξία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο - ζπληνληζηήο 
ηεο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν νκάδαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Φνξέα, 
Λνγηζηήο - Φνξνηέρλεο Α` ηάμεσο, ηα πξνζφληα ηνπ νπνίνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ (εξγαζηαθή εκπεηξία ζε παξφκνηεο εθαξκνγέο, εθπαηδεπηηθή πείξα, ε ππνγξαθή απ` 
απηφλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ 
δηαγσληζκνχ θ.ιπ.).  
ε πεξίπησζε πνπ απηφ ην πξφζσπν, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, απνρσξήζεη απφ ηελ νκάδα, ζα 
πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί εληφο δέθα εκεξψλ απφ άιιν πξφζσπν, πνπ λα θαηέρεη ηα πξνζφληα 
πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε. 
 
 β) Σίηινη πνπδψλ - Άδεηεο - Γεμηφηεηεο 
 
Σα ππφινηπα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ηελ νκάδα ηνπ αλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα 
είλαη θάηνρνη αδείαο ινγηζηή - θνξνηέρλε ηνπιάρηζηνλ Β` ηάμεσο. 
Δπηπιένλ, φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα έρνπλ Πηπρίν Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ή 
Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ ή Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ.Ι., Α.Σ.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι. 
Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ Φνξέα γηα ηελ 
δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ Κεθαιαίνπ Β κε 
αξίζκεζε απφ 1 έσο θαη 11. 
ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη έλαο (1) Αλαιπηήο - 
Πξνγξακκαηηζηήο πηπρηνχρνο Α.Δ.Ι., Α.Σ.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι, κε απνδεδεηγκέλε ηξηεηή επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο 
δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ, ή ησλ π.δ. 146/2003 θαη 205/1998. 
 
Δηδηθφηεξα: 
 

 Η ζχλζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη : έλαλ (1) ινγηζηή - θνξνηέρλε κε άδεηα 
Α’ ηάμεσο θαη έλαλ (1) ινγηζηή – θνξνηέρλε κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Β’ ηάμεσο θαη έλαλ (1) 
Αλαιπηή-Πξνγξακκαηηζηή πηπρηνχρν Α.Δ.Ι., Α.Σ.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι, κε απνδεδεηγκέλε ηξηεηή 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 
κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ, ή ησλ π.δ. 146/2003 θαη 205/1998, νη 
νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο κε ηνλ 
αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο πξν ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο.   

 Απαγνξεχνληαη ξεηψο νη ππεξγνιαβίεο ζε ηξίηνπο. 

 Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή  ηξηψλ (3) αληίζηνηρσλ έξγσλ πνπ 

αλέιαβε θαη νινθιήξσζε ν δηαγσληδφκελνο θαη’ έηνο ηελ ηειεπηαία 3εηία κε βάζε ην Π .Γ 

146/2003. Να θαηαηεζνχλ ζπκβάζεηο  θαη Ιζνινγηζκνί  Ννζνθνκείσλ κε βάζε ην Π .Γ. 

146/2003. 

 Γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ αλαδφρνπ, πξέπεη λα θαηέρεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ. 

 Ο αλάδνρνο λα είλαη ζπκκνξθσκέλνο κε ηηο δηαδηθαζίεο GDPR θαη λα ελαξκνλίζεη ην 

πξντφλ κε ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπκκφξθσζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ην GDPR.  

 Να ππνβιεζεί Άδεηα ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ παξνρήο Λνγηζηηθψλ – Φνξνηερληθψλ 

Τπεξεζηψλ απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο γηα ηα δηαγσληδφκελα λνκηθά 

πξφζσπα.  

• Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε επηκφξθσζε ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ ησλ Γεκνζίσλ 

Μνλάδσλ Τγείαο, ζε ζέκαηα Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 

146/2003. 

• Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ππνζηήξημε ηνπ θπθιψκαηνο ηεο Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ζε 

Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο.   

 

javascript:open_links('756433,326459')
javascript:open_links('756433,326459')
ΑΔΑ: ΩΖ56ΟΡΡ1-ΥΝΞ





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 5 

    Γπλαηφηεηα πιήξνπο αμηνπνίεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ΗΓΙΚΑ ΑΔ. Η γλψζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 

βεβαίσζεο απφ άιινπο θνξείο πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην κεραλνγξαθηθφ 

ζχζηεκα. 

•    Η επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ, αλήθεη εμ' νινθιήξνπ ζηνλ 

αλάδνρν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ησλ 

αηφκσλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ην έξγν. 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα ηηο 

αθνινπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.  

Λφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ γηα ζχληαμε θαη απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηηο αξκφδηεο 

νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηεο 1εο ΤΠΔ θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ εμνηθείσζε 

θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία δέθα (10) εκεξώλ θαη' ειάρηζην ην κήλα ζηελ Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηειέρνπο ηνπ αλαδόρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ελόο ινγηζηή-

θνξνηέρλε, κε άδεηα Β ηάμεωο. 

Δπηπξφζζεηα θαη αλαιφγσο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, νη εξγαζίεο δχλαηαη 

λα γίλνληαη θαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

  κε επηζθέςεηο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ ζηελ έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

  κέζσ δηαδηθηχνπ (π.ρ. ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, ηειεδηάζθεςε) 

  κε ζπλερή ηειεθσληθή ππνζηήξημε 

 
Γ. ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Η εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Δμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο ζα κπνξνχλ λα εθηεινχληαη ζηελ έδξα ηνπ αλαδφρνπ, ή φπνπ δεηεζεί, 

εθφζνλ ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 1.  ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ - ΑΤΣΟΓΙΚΑΙΗ ΛΤΗ 

 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη Γώδεθα (12) κήλεο. Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε δηάξθεηα ηεο 
νπνίαο δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 
εηζήγεζε ηνπ αλαδφρνπ.   
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίωο, ζηελ 
πεξίπηωζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε  από άιιν αλώηεξν θξαηηθό θνξέα ή δηαγωληζηηθή 
δηαδηθαζία.   
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ 
Νφκνπ 4412/16.   
 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

 
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ 
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειψλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεχζπλε 
δήισζε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππφδεηγκα. 
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ΑΡΘΡΟ 4. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 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 5, 6, 7. 
Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

 Ο εληαίνο θάθεινο ζα αλαγξάθεη «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ 
«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνχληνο 
ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη: 

 2 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε 
δηαθήξπμε ππνδείγκαηα 

1 ππεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη 
ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  
Π.Γ. 146/2003 θαη ηεο ΤΑ Β2α/νηθ.70504 (ΦΔΚ Β΄3815/2019). 
 

 ΑΡΘΡΟ 6. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο φπσο απηά 
απαηηνχληαη  ζηηο ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ Π.Γ. 
146/2003 θαη ηεο ΤΑ Β2α/νηθ.70504 (ΦΔΚ Β΄3815/2019) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε 
ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ ηξίησλ 
θξαηήζεσλ, εθηφο απφ ην ΦΠΑ. 

 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΓΓΤΗΔΙ 

 

 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, ε αμία ηεο νπνίαο ζα 
αλέξρεηαη ζην 5% ηεο πξνεθηηκνχκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, (απαηηείηαη γηα ζπκβάζεηο 
ίζεο ή αλψηεξεο ησλ 2.500,00€). 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

 
Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή, 
εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζφηηκεο 
ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή. 
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε απφ ην αξκφδην φξγαλν παξνπζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
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ΑΡΘΡΟ 10. ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,06%, ραξηφζεκν 3% επί ΔΑΑΓΗΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ 
ΔΑΑΓΗΤ, θφξνο πξνκεζεπηψλ 8%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ηειηθψο είλαη απηέο πνπ 
ζα ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 
Η παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία. ε 
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δχλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειφ ηεο, σο επφπηε ηεο ζχκβαζεο, 
κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμφθιεζε 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 φπσο άιισο 
ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο ππεξεζίαο. Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα 
απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ Ν4412/16 άξζξν 200. 
 
Σν ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ 
Αλάδνρν ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ ζηε 
Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηφθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθφ έληαικα, κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

  
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε 
Ννκνζεζία(Ν.4412/16).  
 
πλεκκέλα:  
1) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 
2) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,  
3) Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο                            
 

 

  
  
 
                            
 
         Αθξηβέο Αληίγξαθν                                        Ο  θνηλφο Γηνηθεηήο  ΚΑΣ-ΔΚΑ                      
                                  
                                                                                       Ηιηφπνπινο Ισάλλεο 
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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 ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό 
  

ΑΝΑΘΔΗ Δ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΠΛΗΡΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ 

ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΚΑ 

  
Ο/Η (φλνκα)   :  
Δπψλπκν    :  
Ολνκα & επψλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σφπνο γέλλεζεο   :  
Σφπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
α.    Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
β. Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 
γ. Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ ζπκθψλσο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
δ. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθψλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 
4412/2016 
 
ε. Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ 
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εθφζνλ ν δηαγσληζκφο 
θαηαθπξσζεί ζην πξφζσπφ κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξψλ 
απφ ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, λα 
πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
δ. Έιαβα  γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα. 
 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο 

 

 

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 ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 

 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό 
  

ΑΝΑΘΔΗ Δ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΠΛΗΡΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ 

ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΚΑ 

 

Ο/Η (φλνκα)   :  

Δπψλπκν    :  

Ολνκα & επψλπκν παηέξα :  

 

Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο :  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  

Σφπνο γέλλεζεο   :  

Σφπνο θαηνηθίαο   :  

Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 

Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ, 

ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ ή ζην θαησηέξσ 

e-mail: 

 

Σαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε 
 

Φαμ  

E-mail  

 

      

 (Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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3. Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
      
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 
Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό 

ΑΝΑΘΔΗ Δ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΠΛΗΡΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ 

ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΚΑ 

 

  

Σίκεκα 
αξηζκεηηθψο 

ΦΠΑ 24% 
αξηζκεηηθψο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
αξηζκεηηθψο 

   

Σίκεκα 
νινγξάθσο 

ΦΠΑ 24% 
νινγξάθσο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
νινγξάθσο 

   

 
 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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