ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
η
1 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης
Τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670
prom3@kat-hosp.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
615π/2013
ΚΗΦΙΣΙΑ, 14-10-2013
αρ. πρωτ.: 12841/18-10-2013

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΣΤΩΣΗ: 31.150,00 € με ΦΠΑ.
Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και τις
αποφάσεις του Δ.Σ.:
1. Δ.Σ 23/11-6-2013
2. Δ.Σ. 29/29-8-2013
3. Δ.Σ. 35/8-10-2013
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
1.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός
: πίστωση 31.150,00 € , προϋπολογισμός 2014
Τόπος Διενέργειας
: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ,
Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/11/2013 έως ώρα
14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του
Νοσοκομείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΙΤΗ 12/11/2013 ώρα 10.00 π.μ.
στην αίθουσα του Δ.Σ.

Ισχύς προσφορών
:
12 ΜΗΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
:
23/10/2013
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
:
ΗΧΩ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
2.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1. ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Τεμ. 10
πίστωση 350,00 €
Λαβίδες βιοψίας μιας χρήσεως μήκους 155 cm -230 cm, για κανάλι εργασίας διαμέτρου
2,8 mm, με ακίδα – αιωρούμενες σιαγόνες, για λήψη μεγάλων ιστοτεμαχιδίων.
2. ΒΡΟΧΟΙ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Τεμ. 100
πίστωση 4.000,00 €
Βρόχοι πολυπεκτομής μιας χρήσεως, τύπου οβάλ, μήκους 230 cm, για κανάλι εργασίας
διαμέτρου 2,8 mm και ανοίγματος βρόχου 25 mm – 35 mm.
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3. ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Τεμ. 100
πίστωση 5.600,00 €
Βελόνες σκληροθεραπείας μιας χρήσεως ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού, μήκους
230 cm, για κανάλι εργασίας διαμέτρου 2,8 mm, διαμέτρου βελόνας 19 G – 25 G, με
εύκολο κλείδωμα κατά τη διάρκεια της χρήσης.
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CLIPS ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ή ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΑΙ
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΕΠΤΙΚΟ
Α) Μιας χρήσεως τεμ. 50
πίστωση 7.200,00 €
Β) πολλαπλών χρήσεων με ενδοσκοπικά clips τεμ. 1
πίστωση 2.000,00 €
Σύστημα εφαρμογής clips πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για μηχανική αιμόσταση
ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού, με συνοδεία ανταλλακτικών clips (κυτίο), μήκους
καθετήρα 230 cm, για κανάλι εργασίας διαμέτρου 2,8 mm.
5. SET ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΠΟΛΥΠΟΔΑ (endoloop)
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ή ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (Κατάλληλο για ενδοσκοπική
απολίνωση πριν και κατά την διάρκεια της πολυπεκτομής προς αποφυγή
αιμορραγιών)
Α) Μιας χρήσεως τεμ. 12
πίστωση 1.500,00 €
Β) Πολλαπλών χρήσεων τεμ. 1
πίστωση 1.500,00 €
Σετ για ενδοσκοπική περίδεση πολύποδα (endoloop) πολλαπλών χρήσεων, μήκους
καθετήρα 230 cm, για κανάλι εργασίας διαμέτρου 2,8 mm, με άνοιγμα loop 30 mm, με
χειρολαβή, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα ανταλλακτικά (loops).
6. ΛΑΒΙΔΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Α) καλάθι αφαίρεσης ξένων σωμάτων τεμ. 1
πίστωση 350,00 €
Καλάθι αφαίρεσης ξένων σωμάτων, μήκους 230 cm, για κανάλι εργασίας διαμέτρου 2,8
mm, να περιέχει χειρολαβή.
Β) λαβίδα τύπου τρίποδα
τεμ. 1
>>
500,00 €
Λαβίδα τύπου τρίποδα, μήκους 230 cm, για κανάλι εργασίας διαμέτρου 2,8 mm.
Γ) Λαβίδα με σιαγόνες τύπου alligator τεμ. 1
>>
790,00 €
Λαβίδα με σιαγόνες τύπου αλιγάτορα, μήκους 230 cm, για κανάλι εργασίας διαμέτρου
2,8 mm.
7. ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
Τεμ. 10
πίστωση 1.800,00 €
Σετ ενδοσκοπικής γαστροστομίας τύπου pull, από διάφανη ιατρική σιλικόνη, να
περιλαμβάνει βρόχο σύλληψης, διπλό νήμα, trocar τοποθέτησης νήματος, πεδίο με
άνοιγμα, δίσκο συγκράτησης με πέλματα και οπές αερισμού, συνδετικό σίτισης δύο
δρόμων, σωλήνα σίτισης διαμέτρου 20 FR – 24 FR.
8. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
Τεμ. 10
πίστωση 1.200,00 €
Ανταλλακτικοί καθετήρες γαστροστομίας 20 FR – 24 FR.
9. ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ
Τεμ. 5
πίστωση 50,00 €
10. ΛΑΒΙΔΑ ΛΗΨΕΩΣ ΒΙΟΨΙΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Τεμ. 1
πίστωση 480,00 €
Λαβίδα λήψεως βιοψιών οισοφάγου πολλαπλών χρήσεων, μήκους 155 cm, για κανάλι
εργασίας διαμέτρου 2,8 mm.
11. ΣΕΤ ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (SAVARY)
Τεμ. 1
πίστωση 3.600,00 €
Σετ διαστολών οισοφάγου πολλαπλών χρήσεων (τύπου Savary), με 16 κηρία,
διαμέτρου 7 mm – 20 mm.
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12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Τεμ. 1
πίστωση 230,00 €
Σύστημα περίδεσης κιρσών οισοφάγου μιας χρήσεως, με 4-6 ελαστικούς δακτυλίους.
3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες. Μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι 12 μήνες,
με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους 2 πρώτους και με σύμφωνη γνώμη
του συμβασιούχου για τους επόμενους 10.
4.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών
προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που μπορούν να αποδείξουν με κάθε
πρόσφορο τρόπο ότι έχουν γνώση και πείρα του αντικειμένου του διαγωνισμού.
5.
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 6, 7, 8.
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:
-Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
-Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο ενιαίος φάκελος, και οι επί μέρους κατά περίπτωση,
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
-Τον αριθμό της διακήρυξης ( 615/2013 ), τον τίτλο του διαγωνισμού, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ )
-την επωνυμία του διενεργούντος τον διαγωνισμό (ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ») και την
ημερομηνία διενέργειας (12/11/2013 ).
6.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει μόνο υπεύθυνη
δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου
υπογραφής, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα.
7.
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.
8.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο
οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται στη διακήρυξη.
9.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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.
10. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΚΑ
ΕΣΟΔΟΥΕΙΔΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Λογαριασμός ΓΛ
ΕΞΟΔΟΥ
ΜΤΠΥ 3%

5211-3311
ΕΣΟΔΟΥ-Ε
5211-3311

Χαρτόσημο 2% επί ΜΤΠΥ

ΕΣΟΔΟΥ3

ΕΞΟΔΟΥ

55.02.00
55.02.00
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ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΜΤΠΥ

5211-3311

55.02.00

Υπέρ ψυχικής υγείας 2%

5291-3391

53.20.00

Φόρος προμηθευτών 8%

5291-3391
54.09.14
Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
5299-3399
53.20.01
Συμβάσεων 0,10%
11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013, παραγρ.Ζ,
υποπαράγρ. Ζ.5), η προθεσμία πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες.
12. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης

Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
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 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό προμήθειας «……………» αριθμός διακήρυξης
π…./2012
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 αρμόδιο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι ………… …………………………
στ.
Δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007, κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού
ζ.

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
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Στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών
Α/Α
Όνομα υλικού

1

2

3

4

ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ
ΒΡΟΧΟΙ
ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ
ΒΕΛΟΝΕΣ
ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CLIPS
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ή ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΣΕ
ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΑΙ
ΚΑΤΩΤΕΡΟ
ΠΕΠΤΙΚΟ
Α) Μιας χρήσεως
Β) πολλαπλών
χρήσεων με
ενδοσκοπικά clips 1

Αριθμός
μητρώου

Κωδικός
CPV

Κωδικός
Γενικής
Λογιστικής

Ημ/νία
ανάρτησης

Οικονομική προσφορά
Μονάδα

Τιμή
μονάδας
προ
ΦΠΑ

Εργοστάσιο
κατασκευής

Κωδικός
εργοστασίου

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας
προ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Τιμή
μονάδας
με ΦΠΑ

ΓΝΑ «ΚΑΤ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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SET ΓΙΑ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΠΕΡΙΔΕΣΗ
ΠΟΛΥΠΟΔΑ
(endoloop)
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ή ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
(Κατάλληλο για
ενδοσκοπική
απολίνωση πριν και
κατά την διάρκεια
της πολυπεκτομής
προς αποφυγή
αιμορραγιών)
Α) Μιας χρήσεως
Β) Πολλαπλών
χρήσεων1
ΛΑΒΙΔΕΣ ΞΕΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ
Α) καλάθι αφαίρεσης
ξένων σωμάτων
Β) λαβίδα τύπου
τρίποδα
Γ) Λαβίδα με σιαγόνες
τύπου
ΣΕΤ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΜΕ
ΙΜΑΝΤΑ
ΛΑΒΙΔΑ ΛΗΨΕΩΣ
ΒΙΟΨΙΩΝ
ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΕΤ ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ
ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
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ΓΝΑ «ΚΑΤ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΝ (SAVARY
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ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ
ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει:
Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Προμήθειας «ΥΛΙΚΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ»
ΠΙΣΤΩΣΗ: 31.150,00 € με ΦΠΑ
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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