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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού
Πίστωση 73.800,00 € με ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και την απόφαση 51/10-12-2015,  θέμα 32, του 
Διοικητικού  Συμβουλίου,  προκηρύσσουμε  πρόχειρο  διαγωνισμό,  με  κριτήριο 
κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  για  την  ανάδειξη  Αναδόχου  της  ανωτέρω 
προμήθειας.

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα αρχή Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος

Κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή

Προϋπολογισμός 73.800,00  € με ΦΠΑ, προϋπολογισμός 2016

Διάρκεια σύμβασης Ενα έτος

Κατάθεση προσφορών έως Πέμπτη 04/02/2016, ώρα 10:00, στο πρωτόκολλο

Ημερομηνία διενέργειας Πέμπτη 04/02/2016, ώρα 12:00

Τόπος διενέργειας Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου

Ισχύς προσφορών 180 ημερολογιακές ημέρες

Αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση σε ένα στάδιο

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η προμήθεια αφορά σε:

Α) Φίλτρα Νεφρικής Υποκατάστασης, 113 τεμάχια 
Β) Στείρα – απυρετογόνα  διαλύματα, 11.300 λίτρα
Γ) Σάκοι συλλογής υγρών, 1.130 τεμάχια   

Απαιτούμενες συσκευές αιμοιδιήθησης, 5 τεμάχια 
Οι συσκευές θα παραχωρηθούν στο Νοσοκομείο ως συνοδός εξοπλισμός.
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Α.  Τεχνικές  Προδιαγραφές  για  την  συσκευή  θεραπειών  νεφρικής 
υποκατάστασης:

1.  ΦΙΛΤΡΑ  ΓΙΑ  ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ  ΣΥΝΕΧΟΥΣ  ΝΕΦΡΙΚΗΣ  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  -90 
ΤΕΜΑΧΙΑ

• Τριχοειδικά  πολυσουλφόνης  ,αποστειρωμένα,  ατομικά  συσκευασμένα 
,ελεύθερα  φίλτρα   με  μεμβράνη  πυρετογόνων  ,  ατομικά  συσκευασμένα 
κατάλληλα για συνεχείς θεραπείες-αιμοδιαδιήθηση , αιμοδιήθηση- και όλες τις 
παραλλαγές  τους  ,  με  δυνατότητα  επιλογής  ανάλογα  με  τον  τύπο  της 
θεραπείας.

•  Τα  φίλτρα  πρέπει  να   διατίθενται  σε  διάφορες  διαστάσεις  δραστικών 
επιφανειών από 1.25m2 μέχρι 2m2

• Τα φίλτρα πρέπει να επιτυγχάνουν ρυθμούς ροής αίματος 100-350ml/min
• Κάθε φίλτρο πρέπει να συνοδεύεται από ένα πλήρες σετ γραμμών (αρτηριακών 

φλεβικών , υποκατάστασης ,  θέρμανσης , υπερδιήθησης)  κατάλληλο για τις 
θεραπείες συνεχούς υποκατάστασης. 

2.  ΦΙΛΤΡΑ  ΓΙΑ  ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ   ΝΕΦΡΙΚΗΣ  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΕ  ΑΣΘΕΝΕΙΣ  ΜΕ 
ΣΗΨΗ-10 ΤΕΜΑΧΙΑ

• Τριχοειδικά  φίλτρα  αποστειρωμένα,  ατομικά  συσκευασμένα  ,ελεύθερα 
πυρετογόνων , ατομικά συσκευασμένα κατάλληλα για σηπτικούς ασθενείς

• Τα  φίλτρα  πρέπει  να  επιτυγχάνουν   υπερδιήθηση  ουσιών  μεσαίου  μοριακού 
βάρους με  μέγεθος πόρων 30kda (κυτταροκίνες, μυοσφαιρίνη, κλπ)

• Τα φίλτρα πρέπει να επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση με χαμηλούς ρυθμούς ροής 
αίματος.

• Τα φίλτρα πρέπει να επιτυγχάνουν  σχεδόν μηδενική απώλεια αλβουμίνης 
• Κάθε φίλτρο πρέπει να συνοδεύεται από ένα πλήρες σετ γραμμών αρτηριακών 

φλεβικών , υποκατάστασης ,  θέρμανσης , υπερδιήθησης 

 3.  ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ  ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ-2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

• Τριχοειδικά  φίλτρα   αποστειρωμένα,  ατομικά  συσκευασμένα  ,ελεύθερα 
πυρετογόνων  ,  ατομικά  συσκευασμένα  κατάλληλα  για  θεραπείες 
πλασμασφαίρεσης 

• Κάθε φίλτρο πρέπει να συνοδεύεται από ένα πλήρες σετ γραμμών (αρτηριακών 
φλεβικών ,  υποκατάστασης ,   θέρμανσης ,  υπερδιήθησης)   κατάλληλο για  τις 
θεραπείες πλασμαφαίρεσης

Τα φίλτρα πλασμαφαίρεσης δεν είναι απαραίτητο να αγοραστούν εκ των προτέρων, 
αρκεί να υπάρχει δυνατότητα άμεσης παροχής όταν αυτό είναι αναγκαίο.

4.  ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ- 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

Ένα τεμάχιο φίλτρου ενεργού άνθρακα .

5.  ΦΙΛΤΡΑ  ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ  ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΙΤΡΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ-10 
ΤΕΜΑΧΙΑ
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Τριχοειδικά φίλτρα αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα ,ελεύθερα πυρετογόνων , 
ατομικά συσκευασμένα κατάλληλα για  θεραπεία  ασθενών με αιμορραγική διάθεση 
Κάθε  φίλτρο  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  ένα  πλήρες  σετ  γραμμών  (αρτηριακών 
φλεβικών , υποκατάστασης ,  θέρμανσης , υπερδιήθησης)  κατάλληλο για τις θεραπεία 
νεφρικής υποκατάστασης με τοπική χορήγηση κιτρικών, καθώς και τα αντίστοιχα υγρά 
υποκατάστασης. Προϋπόθεση είναι  το μηχάνημα νεφρικής υποκατάστασης να διαθέτει 
αυτή τη δυνατότητα.

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- 5 ΤΕΜΑΧΙΑ

1. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με ρεύμα πόλης 220 volts / 50Hz.
2. Να φέρεται  σε τροχήλατη αντικραδασμική βάση με σύστημα ακινητοποίησης 

τροχών και να είναι εύκολη στη μεταφορά της. 
3. Να εκτελεί τις παρακάτω θεραπείες:

• Συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιαδιήθηση.(CVVHDF)
• Συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση.(CVVH)
• Συνεχής φλεβοφλεβική αιμοκάθαρση.(CVVHD) 
• Συνεχής βραδεία υπερδιήθηση (SCUF)
• Θεραπεία αιμοδίηθησης υψηλών όγκων .(HVHF)
• Θεραπείες πλασμαφαίρεσης και αιμοπροσρόφησης.
• Θεραπείες με δυνατότητα συνεχούς χορήγησης κιτρικών σε ασθενείς με 

αιμορραγική διάθεση.
• Θεραπείες  με χρήση φίλτρων ειδικών για τη σήψη.

4. Να λειτουργεί και να ελέγχεται με ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή 
5. Να δέχεται φίλτρα κατάλληλα για όλες τις προαναφερθείσες θεραπείες.
6. Να δέχεται σετ γραμμών για όλες τις προαναφερθείσες θεραπείες.
7. Να  φέρει  τον  απαραίτητο  αριθμό  αντλιών  για  την  εκτέλεση  όλων  των 

προαναφερθέντων θεραπειών.  Οι αντλίες θα πρέπει να είναι ακριβείας και να 
επιτυγχάνουν υψηλούς ρυθμούς ροής.

8. Να δέχεται διαλύματα κατάλληλα για όλες τις προαναφερθείσες θεραπείες.
9. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα θέρμανσης 
10. Να  υπάρχει  η  δυνατότητα  αλλαγής  του  είδους  και  των  παραμέτρων  της 

θεραπείας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.
11. Η τοποθέτηση των γραμμών και το γέμισμα αυτών θα πρέπει να είναι εύκολη 

(αυτόματο priming).
12. Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης απάερωσης των υγρών υποκατάστασης 
13. Ο πίνακας ελέγχου θα πρέπει να είναι ευανάγνωστος  και να διαθέτει έγχρωμη 

οθόνη υψηλής ευκρίνειας.
14. Να διαθέτει λογισμικό στην ελληνική γλώσσα.
15. Να  διαθέτει  σύστημα  αυτοδιάγνωσης  βλαβών  και  όλους  τους  απαραίτητους 

αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας για την προστασία του ασθενούς .
16. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία ώστε να μην διακόπτεται η 

λειτουργία  ούτε  να  χάνονται  τα  δεδομένα  της  θεραπείας  σε  περίπτωση 
διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

17. Να διαθέτει ικανη μνήμη ώστε να αποθηκεύονται τα δεδομένα των τελευταίων 
συνεδριών.

18. Η συσκευή πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να πληροί όλους τους 
διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  παραδώσει  στο  νοσοκομείο  πέντε 
μηχανήματα  υποκατάστασης  νεφρικής  λειτουργίας.  Επιπλέον  θα  πρέπει  να 
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υπάρχει  δυνατότητα  άμεσης  παροχής  έκτου  μηχανήματος  για  την  κάλυψη 
έκτατων αναγκών όχι πάνω από δέκα ημέρες ανά έτος.
Επιπροσθέτως ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος  να συντηρεί  και  να επισκευάζει  τα 
μηχανήματα  σύμφωνα  με  τα  πρωτόκολλα  της  κατασκευάστριας  εταιρείας  και  να 
παρέχει τεχνική κάλυψη σε εικοσιτετράωρη βάση (χωρίς καμία επιπλέον απαίτηση από 
το Νοσοκομείο)

Σημειώνεται ότι  οτιδήποτε άλλο υλικό (αναλώσιμο ή μη) απαιτείται για την ορθή και 
ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων, είναι υποχρέωση του αναδόχου να το παρέχει 
χωρίς επιπλέον χρέωση για το Νοσοκομείο.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες. Δύναται να δοθεί  παράταση μέχρι 12 μήνες, 
με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους πρώτους 2 μήνες και με τη σύμφωνη 
γνώμη του συμβασιούχου προμηθευτή για τους τυχόν επόμενους. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
συνεταιρισμοί,  συμπράξεις,  κοινοπραξίες  και  ενώσεις  φυσικών  ή/και  νομικών 
προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νομίμως στην 
Ελλάδα.

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην 
ταχυδρομική  διεύθυνση  ή  στο  φαξ  ή  στο  e-mail που  δηλώνει  ο  συμμετέχων,  με 
υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται 
μέσα  σε  έναν  ενιαίο  σφραγισμένο  φάκελο,  που  περιλαμβάνει  τρεις  επί  μέρους, 
ανεξάρτητους,  σφραγισμένους  φακέλους: α)  φάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  που  κάθε  ένας  περιέχει  αντιστοίχως  τα  στοιχεία  των  κατωτέρω 
παραγράφων 7, 8, 9.

Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:

• Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

• Ο  ενιαίος  φάκελος  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Οι  επί  μέρους  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

• Τον  αριθμό  της  διακήρυξης,  τον  τίτλο  του  διαγωνισμού,  την  επωνυμία  του 
διενεργούντος τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας.

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει 2 υπεύθυνες δηλώσεις 
του  Ν.  1599/1986,  όπως  ισχύει,  σύμφωνα  με  τα  συνημμένα  στη  διακήρυξη 
υποδείγματα 1) Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 2) Υπόδειγμα ΥΔ για 
τα στοιχεία επικοινωνίας.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του 
διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και  πείρα) να εκτελέσει  το 
αντικείμενο του διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί μόνο ως προς την 
ικανότητα του διαγωνιζόμενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου.

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο  φάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  περιέχει  συμπληρωμένο  το  έντυπο 
οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη.

10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 
η  προσφορά  του  είναι  αποδεκτή  με  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης.  Ισότιμες 
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή.

11. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι κρατήσεις που ισχύουν σήμερα είναι α) Ψυχική υγεία 2%, φόρος προμηθευτών 4%, 
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% (τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 
20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) και β) κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, που θα επιβληθεί διά 
Νόμου ή Αποφάσεως του ΥΠ. ΟΙΚ. Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν τελικώς είναι 
αυτές που θα ισχύουν την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος.

12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξόφληση της συμβατικής αξίας γίνεται με βάση την κείμενη Νομοθεσία. 

13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
 Συνημμένα: 
1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
2) Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας 
3) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

                    Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 
Γεώργιος Μαχαιράς

Ακριβές αντίγραφο
Τμήμα Γραμματείας
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ΓΝΑ ΚΑΤ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Προς:  ΓΝΑ ΚΑΤ,  για  τον  διαγωνισμό:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ 
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Ο/Η (όνομα) :
Επώνυμο :
Ονομα & επώνυμο πατέρα :
Ονομα & επώνυμο μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :

Με  ατομική  μου  ευθύνη  και  γνωρίζοντας  τις  κυρώσεις  που  προβλέπονται  από  τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α.   Δεν  έχω   καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση για  κάποιο  αδίκημα  από  τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση  (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
ΠΔ 118/2007.

β. Δεν τελώ σε πτώχευση και  σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, 
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007).

γ. Δεν  τελώ  υπό  κοινή  εκκαθάριση  του  ΚΝ  2190/1920,  όπως  ισχύει,  ή  ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

δ. Είμαι  ενήμερος  ως  προς  τις  φορολογικές  μου  υποχρεώσεις  και  ως  προς  τις 
υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

ε. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι …………  …………………………

ζ. Έλαβα  γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
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ΓΝΑ ΚΑΤ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2. Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)

Προς ΓΝΑ ΚΑΤ
για τον διαγωνισμό

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ 
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Ο/Η (όνομα) :
Επώνυμο :
Ονομα & επώνυμο πατέρα :
Ονομα & επώνυμο μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :

Με  ατομική  μου  ευθύνη  και  γνωρίζοντας  τις  κυρώσεις  που  προβλέπονται  από  τις 
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τον υπογράφοντα, σχετικά με τον 
διαγωνισμό, θα γίνεται νομίμως στη κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο κατωτέρω 
φαξ ή στο κατωτέρω e-mail:

Ταχυδρομική
διεύθυνση

Φαξ

E-mail

(Ημερομηνία,  υπογραφή,  ονοματεπώνυμο  και  ιδιότητα  υπογράφοντος,  σφραγίδα 
εταιρείας)
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ΓΝΑ ΚΑΤ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

3. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
   
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Είδος
Μονάδα 

μέτρησης Ποσότητα
Τιμή μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Αξία με ΦΠΑ

1 Φίλτρα Νεφρικής Υποκατάστασης Τεμάχιο 113
 

13  

2 Στείρα-απυρετογόνα διαλύματα Λίτρο 11.300 6

3 Σάκκοι συλλογής υγρών Τεμάχιο 1.130 13

Σύνολο
 

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη 
για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται  
υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα)
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