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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (C-ARM)
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 55.350,00 € με ΦΠΑ
Το ΓΝΑ ΚΑΤ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και την απόφαση
ΔΣ 12/05-03-2015, θέμα ΕΗΔ 2 περί έγκρισης σκοπιμότητας, πίστωσης και διενέργειας
διαγωνισμού για την προμήθεια φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος (C-ARM)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (C-ARM)
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός

: πίστωση 55.350,00 €,

Τόπος Διενέργειας

: ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ,
Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/05/2015 έως ώρα
10:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του
Νοσοκομείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/05/2015 ώρα 12.00 π.μ.
στην αίθουσα ΔΣ

Ισχύς προσφορών

:

12 ΜΗΝΕΣ

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση θα γίνει σε ένα στάδιο.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ C-ARM
1)
Το προσφερόμενο σύστημα να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης
τεχνολογίας, κατάλληλο για επεμβατικές τεχνικές και ακτινοσκοπήσεις στην ορθοπεδική
και γενική χειρουργική.
2)
Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220-240 Volt/50 Hz
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3)
Να διαθέτει γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας υψηλής συχνότητας με μέγιστες
αποδόσεις 110 KV και 20 mA κατ’ ελάχιστο κατά την ακτινοσκόπηση, να επιτυγχάνεται
ρεύμα τουλάχιστον 5.0 mA (Fluro Mode). Να διαθέτει παλμική και συνεχή
ακτινοσκόπηση.
4)
Να διαθέτει λυχνία σταθερής ή περιστρεφόμενης ανόδου διπλοεστιακή, με τη
μικρή εστία να είναι μικρότερη ή ίση με 0.6mm για καλύτερη ευκρίνεια εικόνας. Να
διαθέτει σύστημα ίριδας και διαφράγματα βάθους.
5)
Η θερμοχωρητικότητα της λυχνίας να είναι όσο το δυνατό πιο υψηλή και η ψύξη
της ανόδου να είναι ανάλογης ικανότητας απαγωγής ώστε να εξασφαλίζεται η
δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας ακτινοσκόπησης υψηλής ποιότητας (να
αναφερθούν).
6)
Ο ενισχυτής εικόνας να είναι διαμέτρου τουλάχιστον 9’’ διπλού πεδίου, να φέρει
αντιδιαχυτικό και να διαθέτει δύο πεδία μεγέθυνσης 6’’ και 4’’.
7)
Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ρύθμισης της δόσης (KV και mA) στην
ακτινοσκόπηση και CCD κάμερα με μήτρα απεικόνισης τουλάχιστον 752x582 pixels.
8)
Το σύστημα να διαθέτει τουλάχιστον: Διατήρηση της τελευταίας εικόνας στην
οθόνη (last image hold), ψηφιακή ενίσχυση των παρυφών των απεικονιζόμενων
οργάνων, ψηφιακή περιστροφή και αντιστροφή εικόνας, ενίσχυση contrast και φίλτρα
απόρριψης θορύβου κίνησης.
9)
Να διαθέτει δύο έγχρωμα επίπεδα μόνιτορ υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 19’’
τεχνολογίας TFT/LCD ή LED.
10) Να διαθέτει τοξοειδή βραχίονα C-ARM με περιστροφική ικανότητα +/- 180 μοίρες.
Η πραγματοποίηση κλίσεων του βραχίονα (περόνης) να είναι τουλάχιστον +/- 10ο
γύρω από τον κάθετο άξονα της κολώνας στήριξης της περόνης (swivel). Η orbital
κίνηση του βραχίονα να είναι τουλάχιστον 130 μοίρες. Το άνοιγμα (βάθος C-ARM) να
είναι τουλάχιστον 65mm.
11) Να διαθέτει ψηφιακή μνήμη τουλάχιστον 100 εικόνων.
12) Να διαθέτει χειροδιακόπτη και ποδοδιακόπτη (ανθεκτικό σε νερό και πτώση) και
θήκη για τοποθέτηση κασέτας ( cassette holder).
13) Ο οίκος κατασκευής των προσφερόμενων ειδών πρέπει να έχει πιστοποιημένο
σύστημα ποιότητας κατά EN ISO 9001/08 ή ISO 13485/03
14) Να πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει CE
MARK. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2000 και
ISO13485:2003 σύμφωνα με την Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και την
τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
15) Να συνοδεύεται από πλήρες, επίσημο, εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού
οίκου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (USER MANUAL) και επίσημο εγχειρίδιο
συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική
γλώσσα. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
16) Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών (από την
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του σε πλήρη λειτουργία) και έγγραφη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για
διάθεση ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια και για συνέχιση της διάθεσης των
ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να
είναι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο
προμηθευτής πάψει να υφίστανται ως επιχείρηση.
17) Ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευμένο και
πιστοποιημένο από την Κατασκευάστρια Εταιρεία, (για τις συγκεκριμένες συσκευές
που προσφέρει ), το οποίο και θα αναφέρει αναλυτικά καθώς και θα προσκομίσει όλα
εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση τους και την πιστοποίηση
τους.
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18) Οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώνουν ρητά στις προσφορές τους, ότι αναλαμβάνουν
την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου (χειριστές, ιατροί).
Επίσης θα γίνει ειδική εκπαίδευση στους μηχανικούς του Νοσοκομείου για την
αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρηση.
19) Στην προσφορά να υπάρχει φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις προδιαγραφές
με τη σειρά που ζητούνται και να τεκμηριώνονται με σαφείς παραπομπές στα επίσημα
φυλλάδια (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας.
20) Στην προσφορά να δοθεί υποχρεωτικά και κόστος για πλήρη σύμβαση
συντήρησης με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για οκτώ χρόνια μετά το πέρας της
εγγύησης με κόστος ανά έτος.
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (C-ARM)
Γενικά
Στη σύμβαση συντήρησης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που
απαιτούνται για όλες τις συντηρήσεις και τις αποκαταστάσεις βλαβών, καθώς και τα
αναλώσιμα των προληπτικών συντηρήσεων όπως αυτές καθορίζονται στο εγχειρίδιο
συντηρήσεων του κατασκευαστή.
1. Η συντήρηση και οι επισκευές του ακτινοσκοπικού μηχανήματος γίνονται από
μηχανικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» , ειδικά εκπαιδευμένους με εμπειρία.
2. Η συντήρηση του ακτινοσκοπικού μηχανήματος θα πραγματοποιείται σύμφωνα με
το πρωτόκολλο του κατασκευαστικού οίκου.
3.Σε περιπτώσεις έκτακτων βλαβών η « ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει
για την αποκατάσταση αυτών εντός 24 ωρών όταν η αναγγελία της βλάβης είναι πέραν
της 11.00 πρωινής άλλως εντός έξη (6) ωρών.
4.Ο χρόνος που θα παραμείνει το συγκρότημα εκτός λειτουργίας δεν θα υπερβαίνει τις
οχτώ (8) εργάσιμες ημέρες σε όλη την διάρκεια της ετήσιας σύμβασης.
5.Η "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ" υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών
συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, να εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το
Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον Τεχνικό της "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ" από την
Προϊσταμένη του Τμήματος ή από την αναπληρώτρια αυτής, ή από τον υπεύθυνο
Ιατρό ή τον αντικαταστάτη του κι από τον υπεύθυνο του Τμήματος της Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας του "ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ" στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του
Δελτίου που προορίζεται για το "ΙΔΡΥΜΑ".
6.Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» εταιρεία να διαθέτει το αντίστοιχο ISO.
7.Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να δεσμευτεί για το κόστος της ακτινολογικής λυχνίας
καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ορίζεται στους 2 μήνες, εντός των οποίων θα
γίνει η παράδοση του είδους. Μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι 2 μήνες, κατόπιν
αιτιολογημένου αιτήματος του προμηθευτή.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά ορίζεται
στα 8 έτη, μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας, που παρέχεται από τον
προμηθευτή.
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.
Σημείωση: Για διευκόλυνση της επικοινωνίας των συμμετεχόντων με την αναθέτουσα
αρχή είναι απαραίτητη η δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο φάκελο με τα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τον αριθμό της διακήρυξης (19/2015), τον τίτλο του διαγωνισμού (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΝΟΣ
ΦΟΡΗΤΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ / C-ARM), την επωνυμία του διενεργούντος τον
διαγωνισμό (ΓΝΑ ΚΑΤ) και την ημερομηνία διενέργειας (13/05/2015).
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει μόνο υπεύθυνη
δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 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.
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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
αθροιστικά, δηλαδή για την προμήθεια και την συντήρηση και επισκευή με
ανταλλακτικά και αναλώσιμα, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους
όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή.
10. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
α) Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
0,10%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος
προμηθευτών 4% και β) κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόμου ή
Αποφάσεως του ΥΠ. ΟΙΚ. Αν γίνουν αλλαγές, εφαρμόζονται οι κρατήσεις της
ημερομηνίας έκδοσης του εντάλματος.
11.

TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013), παραγρ.Ζ,
υποπαράγραφος 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.
Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Διοικητής του Νοσοκομείου
Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης
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ΑΔΑ: 7ΓΧΛ46906Π-ΝΣΙ
ΓΝΑ ΚΑΤ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

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 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (CARM)», αριθμός διακήρυξης 19/2015
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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ΑΔΑ: 7ΓΧΛ46906Π-ΝΣΙ
ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (C-ARM)
ΠΙΣΤΩΣΗ: 55.350,00€ με ΦΠΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

Επισκευή & συντήρηση
με ανταλλακτικά

1

Προμήθεια ενός φορητού
ακτινοσκοπικού (C-ARM)

2

Υπηρεσίες συντήρησης
και επισκευής με
ανταλλακτικά ενός
φορητού ακτινοσκοπικού
(C-ARM) για 8 έτη μετά
το πέρας της εγγύησης
καλής λειτουργίας (να
δοθεί συνολική τιμή).

Τιμή χωρίς
ΦΠΑ
Αριθμητικώς

Τιμή με ΦΠΑ
Αριθμητικώς

Ολογράφως

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 και της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον
από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
εταιρείας)

