
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ  ΚΑΤ- ΕΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Πληροφορίες:  Μπουμπουρή  Αικ.  

Τηλ. 213 2086  333, φαξ 213 2086757, 670
prom2@kat-hosp.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      ΑΔΑ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Φ26Π/2013

ΚΗΦΙΣΙΑ, 02/10/2013
         Αρ. πρωτ.:12402/10-10-2013

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ
«ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»

                             
                                                     ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00  €  με  ΦΠΑ.

     Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και την 
απόφαση  του  ΔΣ  28/ 23-07-2013,  θέμα 2.

                                                ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

     Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το
«νέο σύστημα κλήσης νοσηλευτών σε Νοσηλευτικές Μονάδες»
 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός :                 20.000,00    €  με  ΦΠΑ,  ΚΑΕ  9723  

Χρονική διάρκεια : τρεις  ( 3 )  μήνες  από  την υπογραφή 
                                              της σύμβασης 
Τόπος : ΓΝΑ « ΚΑΤ-ΕΚΑ», Νίκης 2 ,145 61  ΚΗΦΙΣΙΑ 

Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου

Ημερομηνία διενέργειας: 07/11/2013  Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ  Ώρα: 10:00 πμ
Κατάθεση προσφορών έως : 06/11/2013  Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ  Ώρα : 14.00 μμ στο 
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Β` Γενική χειρουργική  Αριθμός κλινών 32+1
Γ` Βρυώνειο αριθμός κλινών 32 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Η εγκατάσταση κλήσεως αδελφής με αμφίπλευρη ομιλία θα περιλαμβάνει:

• Τη μονάδα κλήσεως αδελφής (από κρεβάτι)

• Τη μονάδα κλήσεως αδελφής με κορδόνι (στα WC)

• Την τερματική μονάδα θαλάμου με μεγάφωνο, μικρόφωνο ενδοεπικοινωνίας Du-

plex δίπλα στην πόρτα εισόδου του θαλάμου)

• Τα ενδεικτικά φωτιστικά διαδρόμου τριών πεδίων led των θαλάμων

• Τον τερματικό σταθμό αδελφής 

• Τον κεντρικό ελεγκτή του συστήματος- πολυπλέκτη ψηφιακών σημάτων

• Το τροφοδοτικό του συστήματος
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• Τις σωληνώσεις και καλωδιώσεις

Μονάδα κλήσεως αδελφής (από κρεβάτι) – Χειριστήριο ασθενούς

Μονάδα κλήσεως αδελφής με κορδόνι (στα   WC  )  

Σκοπός Κλήση νοσηλευτών
Χρήστης Ασθενής
Περιγραφή Θα φέρει μεταλλικό πλαίσιο βάση για στήριξη με βίδες σε εντοιχισμένο κουτί 

διακόπτου, στο οποίο θα είναι προσαρμοσμένο το ηλεκτρονικό κύκλωμα. Θα 
φέρει πρόσοψη από λείο άθραυστο υλικό (ABS) ανθεκτικό και εύκολο στους 
καθαρισμούς. 
Θα φέρει επίσης:
- Κόκκινο πλαστικό κορδόνι μήκους 2,5μ. με  κόκκινη πλαστική τριγωνική 

χειρολαβή στο κάτω άκρο του. Σε περίπτωση βίαιης χρήσης το κορδόνι 
θα πρέπει να αποσυμπλέκεται.

- Η βάση του κορδονιού επί του διακόπτη θα πρέπει να φέρει οπίσθια Led 
εφησύχασης κλήσης

Εγκατάσταση Πλησίον της λεκάνης και του ντους σε ύψος 2,5μ. από το δάπεδο, με βίδες σε 
εντοιχισμένο κουτί διακόπτου.

Τερματική μονάδα θαλάμου με μεγάφωνο, μικρόφωνο ενδοεπικοινωνίας   Du  -  
plex     

Σκοπός Σταθμός ενδοεπικοινωνίας για τους ασθενείς και τους νοσηλευτές, που θα 
περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία για κλήσεις νοσηλευτών.

Χρήστης Νοσηλευτικό προσωπικό και ασθενείς, επισκέπτες
Περιγραφή Η μονάδα θα είναι modular ώστε να μπορεί να αναβαθμιστεί με στοιχεία 

όπως οθόνη LCD, μονάδα access control, μετάδοση μουσικής κλπ.
Θα φέρει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι στοιχεία:
- το έξυπνο ψηφιακό interface – επεξεργαστή σημάτων
- το ψηφιακό interface Duplex hands free ενδοεπικοινωνίας
- δυνατότητα εγκατάστασης οθόνης ενδείξεων και πληκτρολογίου
- ένα μεγάλο κόκκινο μπουτόν κλήσης με ενσωματωμένο Led εφησύχασης
- ένα πράσινο μπουτόν παρουσίας – ακύρωσης με ενσωματωμένο Led 

επιβεβαίωσης
- πίσω από τα μπουτόν θα υπάρχουν Led τα οποία θα δίνουν, σε ηρεμία, 

απαλό φωτισμό προσανατολισμού επιτρέποντας στον ασθενή και στους 
νοσηλευτές να τα βρίσκει εύκολα το βράδυ.   

Σκοπός Κλήση νοσηλευτών
Χρήστης Ασθενής
Περιγραφή Χειριστήριο με εργονομικό καλαίσθητο σχήμα, με σώμα από  λείο άθραυστο 

υλικό (ABS) ανθεκτικό και εύκολο στους καθαρισμούς. Θα περιλαμβάνει:
- Μπουτόν κλήσης αδελφής
- Λυχνία εφησύχασης κλήσης
- 2 Μπουτόν ελέγχου φωτιστικών
- Λήπτης ασφαλείας - αυτόματης αποσύμπλεξης για προστασία από βίαιη 

χρήση
Εγκατάσταση Η βάση  του χειριστηρίου θα είναι επίτοιχη, πίσω από την κλίνη ασθενούς. Η 

πρίζα του (ασφαλείας – αυτόματης αποσύμπλεξης)  θα εγκατασταθεί στη 
κονσόλα – μονάδα άνωθεν κλίνης ασθενών.

2

ΑΔΑ: ΒΛΛΞ46906Π-Ζ39



- βομβητής με ρυθμιζόμενη ένταση (από τους νοσηλευτές)  
- ενσωματωμένο ενισχυτή ήχου
- μεγάφωνο – μικρόφωνο

Εγκατάσταση Πλησίον της εισόδου του δωματίου σε οπτική επαφή με τις κλίνες ασθενών σε 
ύψος 1,5μ. από το δάπεδο, με βίδες σε εντοιχισμένο κουτί.

Ενδεικτικά φωτιστικά διαδρόμου τριών πεδίων   led   των θαλάμων  

Σκοπός Οπτικές φωτεινές ενδείξεις
Χρήστης Νοσηλευτικό προσωπικό
Περιγραφή Το φωτιστικό θα είναι μικρού μεγέθους καλαίσθητο και θα αποτελείται από 

τρία φωτεινά πεδία με ενσωματωμένες σειρές led (πράσινο πεδίο παρουσίας, 
κόκκινο  πεδίο  κλήσης,  κίτρινο  πεδίο  κλήσης  W.C.).  Οι  ενδείξεις  θα  είναι 
ορατές από μακριά και από όλες τις γωνίες (180ο) 

Εγκατάσταση Στο διάδρομο, πάνω από την πόρτα του θαλάμου

Τερματικός σταθμός αδελφής και γραφείων γιατρών

Σκοπός Σταθμός ενδοεπικοινωνίας για τους νοσηλευτές, που θα περιλαμβάνει όλα τα 
αναγκαία για τον έλεγχο λειτουργίας του συστήματος κλήσης .

Χρήστης Νοσηλευτικό προσωπικό
Περιγραφή Η μονάδα θα είναι modular και θα φέρει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι στοιχεία:

- το έξυπνο ψηφιακό interface – επεξεργαστή σημάτων
- το ψηφιακό interface Duplex hands free ενδοεπικοινωνίας
- οθόνη ενδείξεων LCD και πληκτρολόγιο χειρισμών ενδοεπικοινωνίας 
- ένα μεγάλο κόκκινο μπουτόν κλήσης με ενσωματωμένο Led εφησύχασης
- ένα πράσινο μπουτόν παρουσίας – ακύρωσης με ενσωματωμένο Led 

επιβεβαίωσης
- πίσω από τα μπουτόν θα υπάρχουν Led τα οποία θα δίνουν, σε ηρεμία, 

απαλό φωτισμό προσανατολισμού επιτρέποντας στον ασθενή και στους 
νοσηλευτές να τα βρίσκει εύκολα το βράδυ.   

- βομβητής με ρυθμιζόμενη ένταση (από τους νοσηλευτές)  
- ενσωματωμένο ενισχυτή ήχου
- μεγάφωνο – μικρόφωνο

Εγκατάσταση Στη στάση νοσηλευτών
Κεντρικός ελεγκτής του συστήματος- πολυπλέκτης ψηφιακών σημάτων

Σκοπός Έλεγχος συστήματος και τουλάχιστον 80 θαλάμων, με interface για σύνδεση 
σε δίκτυο IP και interface για σύνδεση με συστήματα dect, paging κ.λπ.

Περιγραφή Θα φέρει μεταλλικό σασί και θα περιλαμβάνει:
- κεντρικό επεξεργαστή σημάτων 
- προγραμματιζόμενες  εισόδους  και  εξόδους  για  έλεγχο  εξωτερικών 

συστημάτων όπως πυρανίχνευση, φωτισμοί κ.λπ.
Εγκατάσταση Σε κεντρικό σημείο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του νοσοκομείου

Τροφοδοτικό του συστήματος

Σκοπός Τροφοδοσία του συστήματος κλήσης νοσηλευτών
Περιγραφή - switched power supply, 230VAC / 24VDC

- ρεύμα στα 24VDC έως 10A
- απόδοση > 85%
- ηλεκτρονική προστασία έναντι βραχυκυκλώματος
- παράσιτα σύμφωνα με EN550011
- μόνωση σύμφωνα με EN60950
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Εγκατάσταση Σε  κεντρικό σημείο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του νοσοκομείου
Καλωδιώσεις συστήματος

Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι: για το δίκτυο bus και τις 
επιμέρους καλωδιώσεις των θαλάμων  UTP 4" cat.5 και για την 
τροφοδοσία του συστήματος H07VV-F 2x1,5mm2.
Απολύμανση εξοπλισμού

Όλος ο εξοπλισμός του συστήματος θα έχει την δυνατότητα, χωρίς αλλοίωσή του, να 

καθαρίζεται / απολυμαίνεται με υποχλωριώδη διαλύματα. 

Το σύστημα θα πληροί όλα τα διεθνή standards : DIN41050, part 1 and 2 (visual 
and acoustic  signaling),  VDE0834  -  VDE0839  (system protection),  89/336/EEG 
(EMC/EMI).
Τα  ανταλλακτικά  τα  οποία  απαιτούνται  για  την  αντικατάσταση  αντίστοιχων 

κατεστραμμένων είναι:

      Για όλες τις νοσηλευτικές μονάδες 
1.Τραβηχτοί διακόπτες φωτός ανάγνωσης                             τεμ.   5
2.Πρίζα παλαιού τύπου σε πλακέτα                                       -//-     5
3. Πουάρ κλήσης                                                                     -//-   12
4.Μονάδες κλήσης ακύρωσης                                                -//-     5 
5. AUTO – EJECT (χειριστήρια)                                            -//-    30
6.Πρισματικά καλύμματα φωτισμού άνωθεν ασθενούς        -//-    40
7. AUTO – EJECT με βάση φωτιστικού                                -//-    10
8. AUTO – EJECT με βάση κονσόλας                                  -//-       5
Θωρακοχειρουργική 
1.Κονσόλα διπλή                                                                    τεμ.    1

Κλήσεις αδελφών                                                                         -//-      2 
3.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
     Η  διάρκεια της σύμβασης είναι για διάστημα τριών ( 3 ) μηνών.   
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 (26Π/2013), τον τίτλο του διαγωνισμού (Νέο σύστημα 
κλήσης νοσηλευτών σε Νοσηλευτικές Μονάδες), την επωνυμία του διενεργούντος 
τον διαγωνισμό (ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ») και την ημερομηνία διενέργειας (07-11-2013).

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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     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 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

ΕΙΔΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΑ 

ΕΣΟΔΟΥ- 
ΕΞΟΔΟΥ

Λογαριασμός ΓΛ

ΜΤΠΥ 1.5% 5211-3311 55.02.00

Χαρτόσημο 2% επί ΜΤΠΥ 5211-3311 55.02.00

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΜΤΠΥ 5211-3311 55.02.00

Υπέρ ψυχικής υγείας 2% 5291-3391 53.20.00

Φόρος προμηθευτών 4% 5291-3391 54.09.14
Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων 0,10% 5299-3399 53.20.01

11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
     Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν.4152/2013(ΦΕΚ 107Α/9-5-2013, παραγρ. Ζ, 
υποπαραγρ.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.

Η Συντάξασα Ο Τμηματάρχης 
Οικονομικού

Ο Αν. Υποδιευθυντής Οικ. 
Υπηρεσίας

Μπουμπουρή Αικ. Ιωάννης Πολιτάκης Κων/νος Λύτρας

Η Διοικητική Διευθύντρια Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

Παναγιώτα Ανδρούτσου Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης
 
Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, 2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς
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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 πρόχειρο διαγωνισμό  για  
  «Νέο σύστημα κλήσης νοσηλευτών σε Νοσηλευτικές Μονάδες»
                                                                                                 
Ο/Η (όνομα) :
Επώνυμο :
Όνομα & επώνυμο πατέρα :
Όνομα & 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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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
«Νέο σύστημα κλήσης νοσηλευτών σε Νοσηλευτικές Μονάδες»
   
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

Τιμή μονάδας 
προ ΦΠΑ

Αξία προ ΦΠΑ
(ποσότητα Χ τιμή μονάδας)

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Ολογράφως

Νέο σύστημα 
κλήσης 

νοσηλευτών σε 
Νοσηλευτικές 

Μονάδες
  

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 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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