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Μη Κερδοςκοπικό ωματείο   
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
για την προμήθεια «Εξοπλιςμόσ και διαμόρφωςη κινητήσ οδοντιατρικήσ μονάδασ», 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 22.350,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ  
 

το πλαίςιο των επιλζξιμων δαπανϊν ςε προμήθειεσ, για την υλοποίηςη του ζργου με τίτλο «Free and quality health 
care for migrants and refugees in the migration process in Greece», του Προγράμματοσ ECHO/-EU/BUD/2016/01006, 
που υλοποιείται από τουσ Γιατροφσ του Κόςμου – Ελληνική Αντιπροςωπεία.  

Η προμικεια κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

1. Τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
2. Τον Κανονιςμό Προμθκειϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
3. Τθν προγραμματικι ςφμβαςθ του ζργου με τίτλο «Free and quality health care for migrants and refugees in the 

migration process in Greece», του Προγράμματοσ ECHO/-EU/BUD/2016/01006.  
4. Τθν απόφαςθ ΔΣ  01/02/2017 με ΑΠ: 1169 αναφορικά με τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ προμικειασ.   
5. Βάςει του με αρ. Πρωτ. PSR17ATHGR0420, εγκεκριμζνο από τθν ομάδα ζργου του προγράμματοσ, αναφορικά 

με τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ προμικειασ.   

  
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει μία μόνο προςφορά, ζχοντασ επιςυνάψει: 

1. Συμπλθρωμζνο, υπογεγραμμζνο και με ςφραγίδα τον Πίνακα Συμμόρφωςθσ με τισ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
(ςυνθμμζνο υπόδειγμα).  

2. Όλεσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ είναι απαραίτθτεσ και επί ποινι αποκλειςμοφ.  
3. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παραγράφου 4, του άρκρου 8 ,του  Ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι πλθροί και 

αποδζχεται ανεπιφφλακτα  όλουσ τουσ όρουσ που αναλφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, κακϊσ και ότι 
αναλαμβάνει να καλφψει τθν περίοδο ςυντιρθςθσ και εγγφθςθσ του εξοπλιςμοφ για περίοδο ενόσ (1) ζτουσ), 
ςυμπεριλαμβανόμενο κόςτοσ αυτισ ςτθν τελικι προςφερόμενθ τιμι. Επίςθσ να αναφζρει ότι κατζχει τον 
απαραίτθτο ΚΑΔ ςτθ βεβαίωςθ ζναρξθσ τθσ Δ.Ο.Υ. 

 

Κάθε υποψήφιοσ ανάδοχοσ θα πρζπει να υποβάλει την  προςφορά του, ςυμπληρϊνοντασ τουσ ςυνημμζνουσ ςτην 
Πρόςκληςη Πίνακεσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτα γραφεία τθσ Οργάνωςθσ «Γιατροί του Κόςμου- Ελλθνικι Αντιπροςωπεία», Σαπφοφσ 
12, Τ.Κ. 105 53, Ακινα, ςτον 5

ο
 όροφο ςτο Πρωτόκολλο, από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ςτθν επίςθμθ 

ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: www.mdmgreece.gr και τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ Πρόςκλθςθσ ςε δυνθτικοφσ 
ενδιαφερόμενουσ, μζχρι την 10/02/2017, ημζρα Παραςκευή κι ϊρα 17:00 μ.μ.. 

Ο Πρόεδροσ Κανάκησ Νικήτασ 
 

 

Μη Κερδοςκοπικό ωματείο 

«Γιατροί του Κόςμου – Ελληνική Αντιπροςωπεία» 

 

 

http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/


  

  

2  
Μθ Κερδοςκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόςμου – Ελλθνικι Αντιπροςωπεία»  
Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53, Τθλ: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850, www.mdmgreece.gr  

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

«Εξοπλιςμόσ και διαμόρφωςη κινητήσ οδοντιατρικήσ μονάδασ»  

  

Προσ:   

«Γιατροί του Κόςμου- Ελληνική Αντιπροςωπεία»,   

απφοφσ 12, ΣΚ 10553, Αθήνα, 5οσ όροφοσ, πρωτόκολλο.   

  

Θζμα: Προςφορά για τθν προμικεια «Εξοπλιςμόσ και διαμόρφωςη κινητήσ οδοντιατρικήσ μονάδασ» ςτο 

πλαίςιο των επιλζξιμων δαπανϊν ςε προμικειεσ, για τθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο «Free and quality 

health care for migrants and refugees in the migration process in Greece», του Προγράμματοσ 
ECHO/EU/BUD/2016/01006, που υλοποιείται από τουσ Γιατροφσ του Κόςμου – Ελλθνικι Αντιπροςωπεία, 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 22.350,00 Ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.   

Προμήθεια: «Εξοπλιςμόσ και διαμόρφωςη κινητήσ οδοντιατρικήσ μονάδασ», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

22.350,00 Ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.   

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
ΕΙΔΟ 

ΤΚΕΤΑΙΑ 
ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ  
ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ  

1 

ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΕΔΡΑ 
Βαςική ςφνθεςη: Ηλεκτρικι κίνθςθ, Συγχρονιςμζνθ 
κίνθςθ τθσ ζδρασ με μοτζρ χαμθλοφ κορφβου 24V, 
Λεία ταπετςαρία χωρίσ ραφζσ, Αρκρωτό 
προςκζφαλο πολλαπλϊν χριςεων, Χειριςτιριο 
αφισ, Τρεισ επιλογζσ αναρρόφθςθσ, Ταμπλζτα 
τοποκζτθςθσ εργαλείων, Ποδοδιακόπτθσ 
πολλαπλϊν χριςεων, 4 κζςεισ κοπτικϊν: αερότορ, 
μικρομότορ, ςυςκευι αποτρφγωςθσ, μια ελεφκερθ 
κζςθ για κοπτικό αζροσ (ζτοιμθ για χριςθ), Αερο-
υδροςφριγγα, Προβολζασ, Πτυελοδοχείο & 
ποτθράκι αςκενοφσ 

ΤΕΜΑΧΙΟ  ΝΑΙ 
 

2 
ΑΕΡΟΤΜΠΙΕΣΗ:  Ακόρυβο μοτζρ χωρίσ λίπανςθ, 
με χαμθλι τάςθ λειτουργίασ 24V  

ΤΕΜΑΧΙΟ  ΝΑΙ 
 

3 

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕ ΚΟΠΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: 1 χειρολαβι 
υψθλϊν ταχυτιτων (αερότορ), 1 χειρολαβι 
χαμθλϊν ταχυτιτων (μικρομότορ), 1 χειρολαβι 
υπεριχων αποτρφγωςθσ, 1 ςυςκευι 
φωτοπολυμεριςμοφ αςφρματθ με LED υψθλισ 
ιςχφοσ 

ΤΕΜΑΧΙΟ  ΝΑΙ 
 

4 ΚΑΜΠΟ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΟΤ ΤΕΜΑΧΙΟ  ΝΑΙ 
 

5 ΚΛΙΒΑΝΟ ΤΓΡΗ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ 16 lt ΤΕΜΑΧΙΟ  ΝΑΙ 
 

6 

1) ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΧΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ: Κατάργθςθ κζςθσ 
εγκατεςτθμζνου κακίςματοσ αριςτερά τθσ πόρτασ, 
Μετακίνθςθ νιπτιρα αριςτερά τθσ κεντρικισ πόρτασ 

ΤΕΜΑΧΙΟ  ΝΑΙ 
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Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
ΕΙΔΟ 

ΤΚΕΤΑΙΑ 
ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ  
ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ  

ειςόδου (πρϊθν κζςθ κακίςματοσ), Αναπροςαρμογι 
των ιδθ εγκατεςτθμζνων πτυςςόμενων επιφανειϊν 
ςε νζεσ κζςεισ, που να εξυπθρετοφν τθν 
εγκατάςταςθ τθσ οδοντιατρικισ ζδρασ 

7 

2) ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ: 
Δοχείο αποχζτευςθσ κάτω από το αμάξωμα 
αυτοκινιτου, Υδραυλικι εγκατάςταςθ, 
Ηλεκτρολογικι εγκατάςταςθ, Εγκατάςταςθ του 
αεροςυμπιεςτι ςτο δωμάτιο του κακιςτικοφ 
(ζπιπλο ψυγείου), Εγκατάςταςθ δοχείου παροχισ 
νεροφ ςτο δωμάτιο του κακιςτικοφ (ζπιπλο 
ψυγείου), Εγκατάςταςθ αναρρόφθςθσ, Κάκε 
απαραίτθτοσ μθχανιςμόσ δεςίματοσ για 
ςτακεροποίθςθ του οδοντιατρικοφ εξοπλιςμοφ κατά 
τθ μεταφορά 

ΤΕΜΑΧΙΟ  ΝΑΙ 
 

 

 

Πρόςθετεσ πληροφορίεσ  

1. Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ αυτισ είναι για 120 θμζρεσ. 

2. Η προςφορά να καλφπτει το ςφνολο των αναφερόμενων ειδϊν και τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

3. Να αναγραφεί το μοναδιαίο κόςτοσ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για κάκε ξεχωριςτό είδοσ.  

4. Ο προςφζρων αναλαμβάνει να καλφψει τθν περίοδο ςυντιρθςθσ και εγγφθςθσ του εξοπλιςμοφ για 

περίοδο ενόσ (1) ζτουσ), ςυμπεριλαμβανόμενο κόςτοσ αυτισ ςτθν τελικι προςφερόμενθ τιμι. 

5. Η παράδοςι τουσ κα γίνει με ευκφνθ του αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τμθματικά ι ςυνολικά το 

αργότερο ζωσ τθν 20/02/2017 ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί τθσ Επικοφρου 29, 4οσ 

όροφοσ.  

6. Η τελικι ποςότθτα και κόςτοσ ανάκεςθσ κα αποφαςιςτεί με βάςθ το μοναδιαίο κόςτοσ ανά είδοσ.  

7. Στθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ο προςφζρων αναγράφει «ΝΑΙ» εφόςον μπορεί να προμθκεφςει το είδοσ.  
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Βεβαιϊνεται ότι αποδζχομαι όλουσ τουσ παραπάνω  όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τησ 

προςφοράσ ςτην προμήθεια «Εξοπλιςμόσ και διαμόρφωςη κινητήσ οδοντιατρικήσ μονάδασ», ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 22.350,00 Ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ:  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

Περιγραφή  Αξία Αριθμητικά   

(ςε €)  

Αξία Ολογράφωσ (ςε Ευρϊ)  

υνολικό προχπολογιςθζν τίμημα του 

ζργου ζναντι του οποίου ο Ανάδοχοσ 

προτίθεται να εκτελζςει το ζργο, μη 

ςυμπεριλαμβανομζνου του 

αναλογοφντοσ Φ.Π.Α.  

    

Ποςοςτό επί τοισ εκατό (%) τησ 

οικονομικήσ ζκπτωςησ   
    

υνολικό ποςό, μετά την οικονομική 

ζκπτωςη, ζναντι του οποίου ο Ανάδοχοσ 

προτίθεται να εκτελζςει το ζργο, μη 

ςυμπεριλαμβανομζνου του 

αναλογοφντοσ Φ.Π.Α.  

    

υνολικό ποςό, μετά την οικονομική 

ζκπτωςη, ζναντι του οποίου ο Ανάδοχοσ 

προτίθεται να εκτελζςει το ζργο, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του 

αναλογοφντοσ Φ.Π.Α.  

    

  

Η προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζρονται για εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εφόςον ηθτθκεί μπορεί να δοκεί παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ.  

ημείωςη: Όλα τα κενά να ςυμπληρωθοφν από τον Προςφζροντα ή τον Εκπρόςωπό του.     

       

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  

……………………………………………………  

(επωνυμία εταιρείασ & ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροςώπου)  

………………………………………………  

(ημερομηνία προςφοράσ)  

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ & ΦΡΑΓΙΔΑ)  


