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Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο  
«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» 
Διεύθυνση:  Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 
Τηλέφωνο: 210-32.13.150, Fax: 210-32.13.850 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr  

Αθήνα, 14/03/2018 
Αρ.  Πρωτ: 97 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

για την «Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων» 

συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και 
λοιπών νομίμων κρατήσεων) 

Προμήθεια χρηματοδοτούμενη κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Bridges to 
context-related health & mental health services for refugees and migrants stranded in Greece» και κωδικό: 
ECHO/-EU/BUD/2018/01002, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας και τους Γιατρούς 
του Κόσμου Βελγίου 

Έχοντας υπόψη: 

 Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/18.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Την Ειδική Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό  ECHO/-EU/BUD/2018/01002 
 Το Πρακτικό Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου με Α.Π.: 1662/27.12.2017  
 Την από 09/03/2017 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ των Γιατρών του Κόσμου Βελγίου και των  Γιατρών 

του Κόσμου Ελλάδας 
 

1. Δημοσιεύεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων», 
συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων, για την κάλυψη των αναγκών στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Bridges to context-related health & mental health services 
for refugees and migrants stranded in Greece» και κωδικό ECHO/-EU/BUD/2018/01002 με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής. 

2. Η δαπάνη που θα προκληθεί για την «Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων» θα χρεωθεί στο έργο με τίτλο 
«Bridges to context-related health & mental health services for refugees and migrants stranded in 
Greece» το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO). 

3. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα  των Γιατρών του 
Κόσμου Ελλάδας, www.mdmgreece.gr. 

4. Το κείμενο της παρούσας αποστέλλεται σε τρεις (3) τουλάχιστον υποψήφιους αναδόχους με συναφή 
επαγγελματική δραστηριότητα. 

5. Ανάδοχος θα κηρυχθεί ο υποψήφιος ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς 
χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., εφόσον τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις συνολικές 
ποσότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου υποδείγματος.  

6. Διατηρείται το δικαίωμα να ζητηθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά. 

http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/
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7. Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το 
αντικείμενό της, σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 85% του μέσου όρου των υποβληθεισών προσφορών, 
πριν απορριφθεί η προσφορά αυτή, ζητούνται γραπτώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις για 
την σύνθεση της. Εάν και μετά από την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές 
κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

8. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμών σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016. 

9. Οι υποβαλλόμενες προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν του προσφέροντες για δέκα (10) μήνες από την 
επομένη διενέργειας της Πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προαναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο έως και 

31/10/2018.  

11. Τα προς προμήθεια είδη αποτελούν μια ενιαία ομάδα  και κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων. Η υποβολή προσφοράς για το σύνολο 

των ειδών και ποσοτήτων είναι υποχρεωτική και οι προσφορές που υποβάλλονται και δεν καλύπτουν 

πλήρως όλα τα προς προμήθεια είδη και τις αντίστοιχες ποσότητες θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

12. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
13. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
14. Σύμφωνα με το αρ. 106 του Ν.4412/2016, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, 

διατηρείται το δικαίωμα αιτιολογημένης ματαίωσης ή επανάληψης της παρούσας Πρόσκλησης.  
15. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των 

άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω 
των 15 ετών. 

16. Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης το αρμόδιο όργανο μπορεί – με 
αιτιολογημένη γνωμοδότηση του - να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την 
ποσότητα ή για μεγαλύτερη ποσότητα έως 30% ή για μικρότερη ποσότητα έως 50% και πάντα εντός του 
συνολικού προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης προμήθειας. Για  κατακύρωση μέρους της ποσότητας 
κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 
Ανάδοχο. 

17. Ο ανάδοχος δύναται να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του 
άρθρου 77  του Ν. 4412/2016.  

18. Η πληρωμή των προμηθευόμενων ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Ν.4412/2016 σε αντιστοιχία με την παράδοση και  τιμολόγηση αυτών, έπειτα από την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή τους και σύμφωνα με τις χρηματορροές του έργου. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του σε σφραγισμένο φάκελο 
αναγράφοντας ευκρινώς «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», τον πλήρη τίτλο του 
φορέα που διενεργεί την προμήθεια, τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
την ημερομηνία διενέργειας,  τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.  

Στον παραπάνω σφραγισμένο φάκελο θα περιέχονται απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού τα 
ακόλουθα: 
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1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ,του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη και με σφραγίδα από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του Προσφέροντα, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

 έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου της Πρόσκλησης 

 πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  όλους τους όρους που αναλύονται στην Πρόσκληση 

 μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παραγρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412 / 2016 

 δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 
καταστάσεις 

 είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, (θα πρέπει να ορίζεται ρητά η επωνυμία του 
Επιμελητηρίου) και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (να κατονομάζονται ρητά οι 
δραστηριότητες)*, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους (ρητά 
κατονομαζόμενο), προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο 
Επιμελητήριο. 

* Εάν πρόκειται για επιχείρηση η οποία ασκεί μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, να αναφερθούν οι σχετικές με 
το αντικείμενο του έργου. Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί ξεχωριστή λίστα από το TAXISnet στην οποία 
αποτυπώνονται οι κωδικοί όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

2. Συμπληρωμένους, υπογεγραμμένους από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και με σφραγίδα οι 
πίνακες του Συνημμένου Υποδείγματος 1 της παρούσης: Α) Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών 
Προδιαγραφών / Μοναδιαίων Τιμών και Β) Συνολικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς. 

Σημειώνεται ότι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 09:00 π.μ. - 17:00 μ.μ. από την κα Αλεξία Σακελλαράκη στο τηλέφωνο: 210-3213150, 
Φαξ: 210-3213850, e-mail: alexia.sakellaraki@mdmgreece.gr. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να 
ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες επί 
της παρούσας Πρόσκλησης έως και τις 19/03/2018 και ώρα 17:00 μ.μ.. Οι ως άνω συμπληρωματικές 
πληροφορίες δίνονται εγγράφως. Στα αιτήματα για διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες θα 
πρέπει να αναφέρονται: α) τα πλήρη στοιχεία του φορέα και β) τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου (επωνυμία, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση). Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επικαλεστούν σε καμία 
περίπτωση προφορικές απαντήσεις.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται προθεσμία εντός πέντε (5) ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης / αποστολής της Πρόσκλησης στους υποψηφίους, ήτοι μέχρι τις 22/03/2018, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική 
Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα, στον 5ο όροφο στο Πρωτόκολλο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:alexia.sakellaraki@mdmgreece.gr
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  
 

Προς: «Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία» και προορισμό την έδρα του Σωματείου 

 

Θέμα: Προσφορά για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την «Προμήθεια Ιατρικών 
Αναλωσίμων» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Bridges to context-related health & mental 
health services for refugees and migrants stranded in Greece» και κωδικό ECHO/-EU/BUD/2018/01002 έως 
του συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€), 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 
οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

33192000-2 Ιατρικές Προμήθειες 

33140000-3 Ιατρικά Αναλώσιμα 
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Α) Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών / Μοναδιαίων Τιμών 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
(Σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Π.Α.  (%) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α.  
(Σε Ευρώ) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  Επιδεσμική Ταινία 
Από συνθετικό μετάξι, ιδανική για ευαίσθητες επιδερμίδες,  

σε ρολό των 5M 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

2.  
Ταινίες σύγκλισης 
τραυμάτων  Large 

Αυτοκόλλητες ταινίες σύγκλισης τραύματος,  μεγέθους 
Large, από μη υφασμένο υλικό, με ή χωρίς 

αποστρογγυλεμένες γωνίες. Επιθυμητή η συσκευασία των 10 
τεμαχίων. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 

 

3.  
Ταινίες σύγκλισης 

τραυμάτων  
Medium 

Αυτοκόλλητες ταινίες σύγκλισης τραύματος,  μεγέθους 
Medium, από μη υφασμένο υλικό, με ή χωρίς 

αποστρογυλεμένες γωνίες. Επιθυμητή η συσκευασία των 10 
τεμαχίων. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 

 

4.  

Χιλιοστομετρικό 
χαρτί καταγραφής 
Ηλεκτροκαρδιογρά

φου  

Χιλιοστομετρικό χαρτί καταγραφής(επιθυμητό ρολό), 
διαστάσεων περίπου 80 mm (Πλάτος)× 20m(Μήκος) 

συμβατό για  ψηφιακό Ηλεκτροκαρδιογράφο, 3 καναλιών, 
12 απαγωγών, φορητό (περίπου 3kg), με επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία αλλά και τροφοδοσία συνεχούς  ρεύματος, με 
δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και διάγνωσης (Μοντέλο 

HeartScreen 80 G-L1 ,3/12  - κάναλος φορητός ΗΚΓ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

5.  

Αποστειρωμένο σετ 
εργαλείων 
συρραφής 
ραμμάτων 

Μιας χρήσης, περιλαμβάνει 6 είδη (βελονοκάτοχο, 
ανοξείδωτο ψαλίδι, ανοξείδωτη λαβίδα,  επιθέματα γάζα, 

χειρουργικό πεδίο, πλαστικό δοχείο) 
ΣΕΤ 1    ΝΑΙ 

 

6.  
Ρύγχοι ωτοσκοπίου 

ενηλίκων 
Πλαστικοί, μίας χρήσης ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

7.  
Ρύγχοι ωτοσκοπίου 

παιδικοί 
Πλαστικοί, μίας χρήσης ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

8.  
Ελαστικοί επίδεσμοι 

10εκ 
Απλοί ελαστικοί επίδεσμοι, με υφασμένα άκρα,  πλάτους 

10εκ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

9.  
Ελαστικοί επίδεσμοι 

5εκ 
Απλοί ελαστικοί επίδεσμοι, με υφασμένα άκρα πλάτους 5εκ ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

10.  
Επουλωτικό σπρέι 

απλό 
Επουλωτικό σπρέι απλό ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

11.  
Απλά εξεταστικά 

γάντια  
Από βινύλιο, μίας χρήσης, χωρίς ταλκ, μέγεθος: LARGE 

(Ενδεικτικά συσκευασία των 100 τεμαχίων) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
(Σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Π.Α.  (%) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α.  
(Σε Ευρώ) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

12.  
Αποστειρωμένα 

εξεταστικά γάντια 
Από βινύλιο, μίας χρήσης,  χωρίς ταλκ, Μέγεθος: MEDIUM 

(Ενδεικτικά συσκευασία των 100 τεμαχίων) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 

 

13.  
Αποστειρωμένα 

εξεταστικά γάντια 
Βινυλίου, μίας  χρήσης χωρίς ταλκ, Μέγεθος: SMALL 

(Ενδεικτικά συσκευασία των 100 τεμαχίων) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 

 

14.  
Αποστειρωμένα 

χειρουργικά γάντια 
No 6.5 

Με πούδρα, No 6.5 (Ξεχωριστή συσκευασία ανά ζευγάρι) ΖΕΥΓΟΣ 1    ΝΑΙ 
 

15.  
Αποστειρωμένα 

χειρουργικά γάντια 
No 7.5 

 Με πούδρα ,No 7.5 (Ξεχωριστή συσκευασία ανά ζευγάρι) ΖΕΥΓΟΣ 1    ΝΑΙ 
 

16.  
Αποστειρωμένα 

χειρουργικά γάντια 
No 8 

Αποστειρωμένα χειρουργικά γάντια με πούδρα, No 8 
(Ξεχωριστή συσκευασία ανά ζευγάρι) 

ΖΕΥΓΟΣ 1    ΝΑΙ 
 

17.  Γέλη υπερήχου  Συσκευασία 250ml σε σωληνάριο ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

18.  
Αντισηπτικό υγρό 

επιφανιών 
Με applicater του 1lt  ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

19.  
Αντισηπτικό υγρό 

χεριών 
Με applicater των 500 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

20.  
Αντισηπτικό υγρό 

σαπούνι 
Με applicater των 500ml ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

21.  Συσκευές ορού 
Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης ορού με αεραγωγό, 

αντιβακτηριακό φίλτρο, διακλάδωση Υ και συνδετικό Luer 
lock 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

22.  Δείκτης MUAC Δείκτης MUAC ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

23.  Βελόνες 21G   
Αποστειρωμένες, με πλαστική βάση για εφαρμογή στη 
σύριγγα, μίας χρήσης (Συσκευασία των 100 τεμαχίων) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 
 

24.  Βελόνες 25G  
Αποστειρωμένες, με πλαστική βάση για εφαρμογή στη 
σύριγγα, μίας χρήσης (Συσκευασία των 100 τεμαχίων) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 
 

25.  
Μη 

αποστειρωμένες 
γάζες 

Διαστάσεις  10x10cm, επιθυμητή συσκευασία 100 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 
 

26.  
Αποστειρωμένες 

γάζες 
Μεσαίο μέγεθος, διαστάσεων 10x10cm, επιθυμητή 

συσκευασία 100 τεμαχίων 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 
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27.  
Αποστειρωμένες 

γάζες  
Μικρό μέγεθος, διαστάσεων 5x5cm, ενδεικτική συσκευασία 

100 τεμαχίων 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

28.  Αυτοκόλλητες γάζες  
Αποστειρωμένες, μεσαίο μέγεθος, διαστάσεων 10x10 cm 

(Συσκευασία των 100 τεμαχίων) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 

 

29.  Αυτοκόλλητες γάζες  
Αποστειρωμένες, μικρό μέγεθος διαστάσεων 5x5cm 

(Συσκευασία των 100 τεμαχίων) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 

 

30.  Ράμμα νάιλον  2/0 Μη απορροφήσιμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

31.  Ράμμα νάιλον  3/0 Μη απορροφήσιμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

32.  
Στοματοφαρυγγικός 

Αεραγωγός No 2 
Πλαστικός με λεία επιφάνεια και στρογγυλεμένα άκρα, 

αποστειρωμένος, εύκαμπτος, μίας χρήσης 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

33.  
Στοματοφαρυγγικός 

Αεραγωγός No 3 
Πλαστικός με λεία επιφάνεια και στρογγυλεμένα άκρα, 

αποστειρωμένος, εύκαμπτος, μίας χρήσης 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

34.  
Στοματοφαρυγγικός 

Αεραγωγός No 4 
Πλαστικός με λεία επιφάνεια και στρογγυλεμένα άκρα, 

αποστειρωμένος, εύκαμπτος μίας χρήσης 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

35.  
Στοματοφαρυγγικός 

Αεραγωγός No 5 
Πλαστικός με λεία επιφάνεια και στρογγυλεμένα άκρα, 

αποστειρωμένος, εύκαμπτος, μίας χρήσης 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

36.  
Μάσκα οξυγόνου 

για ενήλικες 
Μάσκα οξυγόνου στοματορινική για ενήλικες, μιας χρήσης ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

37.  
Μάσκα οξυγόνου 

για βρέφη 
Στοματορινική  για βρέφη, μιας χρήσης ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

38.  Φλεβοκαθετήρας  
Φλεβοκαθετήρας IV  διαμέτρου 18G (πράσινο), για ασφαλή 

και εύκολή χρήση  
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

39.  Φλεβοκαθετήρας  
Φλεβοκαθετήρας IV  διαμέτρου 20G (ροζ), για ασφαλή και 

εύκολη χρήση  
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

40.  Φλεβοκαθετήρας  
Φλεβοκαθετήρας IV  διαμέτρου 22G (μπλε), για ασφαλή και 

εύκολη χρήση  
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

41.  
Πλαστικά  ποτήρια 

μεσαίο μέγεθος 
Διάφανα μεσαίου μεγέθους ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

42.  Τεστ εγκυμοσύνης  Τεστ εγκυμοσύνης κασέτες ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
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43.  Κολποδιαστολέας Κολποδιαστολέας μιας χρήσης, μέγεθος Large ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

44.  Κολποδιαστολέας Κολποδιαστολέας μιας χρήσης, μέγεθος Medium ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

45.  Κολποδιαστολέας Κολποδιαστολέας μιας χρήσης, μέγεθος Small ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

46.  
Βουρτσάκια για 

τεστ ΠΑΠ 

Σπειροειδή βουρτσάκια, αποστειρωμένα, για λήψη 
ενδοτραχηλικού επιχρίσματος για κυτταρολογική εξέταση   

(ΤΕΣΤ ΠΑΠ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

47.  
Αντιειμενοφόρος 

πλάκα  

Για τεστ ΠΑΠ, με τροχισμένες άκρες και με σμύρισμα, για την 
τοποθέτηση δειγμάτων και για χρήση σε μικροσκόπιο, 

ενδεικτικές διαστάσεις  76x26mm 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

48.  Σπάτουλα  
Σπάτουλα ξύλινη για τη συλλογή δειγμάτων (ΤΕΣΤ ΠΑΠ), με 

λεία επιφάνεια για την αποφυγή τραυματισμών 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

49.  
Χειρουργικές 

μάσκες 
Προστατευτικές  χειρουργικές πράσινες μάσκες προσώπου 

με λάστιχο σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  1    ΝΑΙ 

 

50.  
Μάσκες 

νεφελοποίησης 
ενηλίκων  

Μάσκες νεφελοποίησης ενηλίκων μίας χρήσης, μη τοξικές, 
από μαλακό υλικό, αυξομειούμενο λάσχτιχο , με ποτηράκι 

εκνέφωσης και σωλήνα προσαρμογής σε  συσκευή 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

51.  
Μάσκες 

νεφελοποίησης 
παιδικές  

Μάσκες νεφελοποίησης παιδικές, μίας χρήσης, μη τοξικές, 
από μαλακό υλικό, αυξομειούμενο λάσχτιχο, με ποτηράκι 

εκνέφωσης και σωλήνα προσαρμογής σε συσκευή 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

52.  
Νυστέρι μιας 

χρήσης, Νο 12 

Αποστειρωμένο νυστέρι μιας χρήσης χωρίς λαβή, από 
χειρουργικό ατσάλι, με λεπίδα Νο 12 για κοπή ραμμάτων, σε 
ατομική συσκευασία αλουμινίου ανα ένα και σε πακέτο των 

10 τεμαχίων 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  1    ΝΑΙ 

 

53.  
Νυστέρι μιας 

χρήσης, Νο 11 

Αποστειρωμένο νυστέρι μιας χρήσης χωρίς λαβή, από 
χειρουργικό ατσάλι, με λεπίδα Νο 11 για κοπή ραμμάτων, σε 
ατομική συσκευασία αλουμινίου ανα ένα και σε πακέτο των 

10 τεμαχίων 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 

 

54.  
Σύριγγες 10cc χωρίς 

βελόνα 
Σύριγγες 10cc χωρίς βελόνα, μίας χρήσεως,  αποστειρωμένες  
και συσκευασεμένες ατομικά. Συσκευασία των 100 τεμαχίων 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  1    ΝΑΙ 
 

55.  
Σύριγγες 5cc χωρίς 

βελόνα 
Σύριγγες 5cc χωρίς βελόνα, μίας χρήσεως,  αποστειρωμένες  

και συσκευασεμένες ατομικά. Συσκευασία των 100 τεμαχίων 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  1    ΝΑΙ 

 

56.  Σύριγγες ινσουλίνης 
Σύριγγες ινσουλίνης, κατάλληλες για χρήστες κανονικού 

βάρους και παιδιά. Συσκευασία των 100 τεμαχίων 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  1    ΝΑΙ 
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57.  
Σκαρφιστήρες μιας 

χρήσης 
Σκαρφιστήρες μιας χρήσης ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

58.  
Ταινίες μέτρησης 

γλυκόζης (Συμβατές 
με συσκευή) 

Ταινίες μέτρησης γλυκόζης , κουτί των 50 τεμαχίων 
(Συμβατές με συσκευή μέτρησης σακχάρου Μulti Care In) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 
 

59.  
Ταινίες μέτρησης 

γλυκόζης (Συμβατές 
με συσκευή) 

Ταινίες μέτρησης γλυκόζης , κουτί των 50 τεμαχίων 
(Συμβατές με συσκευή μέτρησης σακχάρου Bionime GM550) 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 

 

60.  
Βελόνες για στυλό 

ινσουλίνης 
Συμβατές με στυλό ινσουλίνης μίας χρήσης  *5mm, 100 ανα 

συσκευασία. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 

 

61.  
Βελόνες για στυλό 

ινσουλίνης  
Συμβατές με στυλό ινσουλίνης μίας χρήσης *8mm, 100 ανα 

συσκευασία 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 

 

62.  
Βελόνες για στυλό 

ινσουλίνης  
Συμβατές με στυλό ινσουλίνης μίας χρήσης *12mm, 100 ανα 

συσκευασία 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 

 

63.  

Ουροκαθετήρας 
ενηλίκων με 
σακούλα και 

βαλβίδα  

Αποστειρωμένος, με σακούλα και βαλβίδα  ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

64.  
Ουροκαθετήρας με 

σακούλα και 
βαλβίδα παιδικό 

Αποστειρωμένος, σε ατομική συσκευασία με σακούλα και 
βαλβίδα  

ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

65.  
Πώματα 3way για 
φλεφοκαθετήρες 

Πώματα 3way για φλεφοκαθετήρες, συνδετικά 
αποστειρωμένα και ατομικώς συσκευασμένα 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

66.  
Ρινογαστρικό 
καθετήρα 20 

Πλαστικοί ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

67.  
Ρινογαστρικό 
καθετήρα 18 

Ρινογαστρικό καθετήρα 18, πλαστικοί ατομικά 
συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

68.  
Σάκος συλλογής  
ούρων 2000ml  

Αποστειρωμένος σάκος συλλογής  ούρων 2000 ml με 
βαλβίδα και κάνουλα Τ και ατομικά συσκευασμένος 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

69.  
Καθετήρας Foley   

νο 18  

Καθετήρας Foley νο 18, 2 way (κόκκινος), με ανθεκτικό 
μπαλόνι, από Latex, αποστειρωμένος, μιας χρήσεως, από 
σιλικόνη με 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ 

αυλό 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

70.  
Καθετήρας Foley   

νο 14 

Καθετήρας Foley νο 14 , 2 way με ανθεκτικό μπαλόνι, από 
Latex, αποστειρωμένοι μιας χρήσεως σιλικοναρισμένοι με 2 

πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
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71.  
Καθετήρας Foley   

νο 16 

Καθετήρας Foley νο 16 2 way (πορτοκαλί) με ανθεκτικό 
μπαλόνι, από Latex, αποστειρωμένοι μιας χρήσεως 

σιλικοναρισμένοι με 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και 
ευρύ αυλό 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

72.  Oυροσυλλέκτης 
Πλαστικό δοχείο, μικρό μέγεθος, μίας χρήσης 

αποστειρωμένο 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

73.  
Ταινίες μέτρησης 

ούρων 
Ταινίες μέτρησης ούρων 10 παραμέτρων (Συσκευασία των 

100) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 

 

74.  
Νεφροειδή 
πλαστικά  

Νεφροειδή πλαστικά  μιας χρήσης ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

75.  
Σετ παρακέντησης 

θώρακα  

Αποστειρωμένο σετ παρακέντησης θώρακα, μιας χρήσης, με 
ειδική βελόνη 15G, ασπίδα προστασίας των εσωτερικών 

οργάνων, σάκο 2 λίτρων για την συλλογή των υγρών, 
σύριγγα, 3Way και σωληνώσεις 

ΣΕΤ 1    ΝΑΙ 

 

76.  
Πατερίτσες 

ενηλίκων ζεύγος 

Ζεύγος πατερίτσες ενηλίκων, ελαφριού τύπου αλλουνιμίου, 
ανατομικά υπομασχάλια και λαβές από εύκαμπτο μαλακό 
ελαστικό, ρύθμιση της βακτηρίας και της χειρολαβής καθ’ 

ύψος: Ελάχιστο 133cm, Μέγιστο 126cm 

ΖΕΥΓΟΣ 1    ΝΑΙ 

 

77.  
Υποσέντονα 

εξεταστικής κλίνης 

 Μίας χρήσης, με απορροφητική στρώση, εσωτερική 
αδιάβροχη επένδυση, μεγάλο μέγεθος, αντιολισθητικά, με 

περιμετρικό ρέλι (Σετ των 10 τεμαχίων) 
ΣΕΤ 1    ΝΑΙ 

 

78.  Πλαστικές ποδιές  Πλαστικές ποδιές μιας χρήσης, χωρίς μανίκι ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

79.  Εξεταστικές ρόμπες  
Με μακρύ μανίκι, μη αποστειρωμένες μιας χρήσης, 

υποαλλεργικές, αδιάβροχες 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

80.  
Εξεταστικό ρολό 

χαρτί 
Πλαστικοποιημένο εξεταστικό ρολό για κάλυψη εξεταστικής 

κλίνης, διαστάσεων 50μX50εκ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

81.  Βαμβάκι 
Βαμβάκι ρολό, 100% υδρόφιλο, μαλακό και μη τοξικό (βάρος 

1 κιλό) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

82.  Χαρτοβάμβακας 
Λεπτός χαρτοβάμβακας διαστάσεων 40εκ Χ 60εκ ή 40εκ Χ 

52εκ  (ΣΕΤ 1 κιλού) 
ΚΙΛΟ 1    ΝΑΙ 

 

83.  Γλωσσοπίεστρα 
Αποστειρωμένα, μίας χρήσης, ατομικά, σε συσκευασία των  

100 τεμαχίων 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1    ΝΑΙ 

 

84.  
Ξυραφάκια 

χειρουργείου 
Ξυραφάκια χειρουργείου μίας χρήσης, διπλής κοπής ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
(Σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Π.Α.  (%) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α.  
(Σε Ευρώ) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

85.  
Δοχείο απόρριψης  

αιχμηρών 
αντικειμένων 

Δοχείο απόρριψης  αιχμηρών αντικειμένων (βελόνες, 
νυστέρια κλπ), μη τοξικό με καπάκι ασφαλείας, 

χωρητικότητας 5 lt και μέριμνα για τη συλλογή του 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

86.  
Αυχενικό κολλάρο 

Large 

Μαλακό αυχενικό κολάρο Large από πολυουρεθάνη, 
επενδυμένο με βαμβακερό ύφασμα, ύψους 8εκ, και κλείσιμο 

με Velcro 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

87.  
Αυχενικό κολλάρο 

Medium 

Μαλακό αυχενικό κολάρο Medium από πολυουρεθάνη, 
επενδυμένο με βαμβακερό ύφασμα, ύψους 8εκ, και κλείσιμο 

με Velcro 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

88.  Θερμόμετρα 
Ψηφιακό θερμόμετρο ακριβείας, με θήκη φύλαξης, 

άθραυστο και αδιάβροχο κατάλληλο για μέτρηση από τη 
μασχάλη 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

89.  Οινόπνευμα   Αλκοολούχος λοσιόν 70% τουλάχιστον, 0,5 lt ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

90.  Aerochamber Βρεφικό με μάσκα ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

91.  Aerochamber Παιδικό με μάσκα ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

92.  Ιεροοσφυική ζώνη Μεγέθους Large/Extra Large ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

93.  
Ταινίες 

Αιμοσφαιρίνης 
Ταινίες αιμοσφαιρίνης, συμβατές με συσκευή μέτρησης 

Hemosmart Gold 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

94.  Σπείραμα Σπείραμα τύπου Τ ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

95.  Σπείραμα Σπείραμα τύπου ANCORA ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

96.  
Σετ τοποθέτησης 

σπιράλ 

Σετ τοποθέτησης σπιράλ (μιας χρήσης), Αποτελείται από: 
Λαβίδα 25cm (1τεμ), Αιμοστατική λαβίδα 18cm (1τεμ), Mayo 

Ψαλίδι ίσιο 18cm (1τεμ) Δίσκο πολυπροπυλενίου με 2  
αναπόσπαστα δοχεία (1τεμ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

97.  
Σετ τοποθέτησης 

σπιράλ 

Σετ τοποθέτησης σπιράλ (μιας χρήσης), Αποτελείται από: 
Λαβίδα 25cm (1τεμ), Τολυπολαβίδα 25cm 18cm (1τεμ), 

Ψαλίδι τύπου Sims 20cm (1τεμ), Τολύπια βάμβακος medium 
(4τμχ) , Πλαστικό δοχείο 60ml (1τμχ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 

 

98.  Αυτοκόλλητες γάζες 
Αποστειρωμένες, μεσαίο μέγεθος, διαστάσεων 8x10 cm 

(Συσκευασία των 100 τεμαχίων) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
(Σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Π.Α.  (%) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α.  
(Σε Ευρώ) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

99.  
Στατο για μόνιτορ 

ζωτικών 
λειτουργειών 

Συμβατό για μόνιτορ τύπου Spot Vital Sign της WelchAllyn ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

100.  
Οξύμετρο για 

μόνιτορ ζωτικών 
λειτουργειών 

Συμβατό για μόνιτορ τύπου Spot Vital Sign της WelchAllyn ΤΕΜΑΧΙΟ 1    ΝΑΙ 
 

 

Σημείωση: 

 Όλες οι τιμές θα πρέπει να συμπληρώνονται με στρογγυλοποίηση μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί με τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο της στήλης <<Απάντηση>>, αφού τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών είναι όλα υποχρεωτικά. 
«Σύμφωνη» με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά που έχει ΝΑΙ στη στήλη <<Απάντηση>>  όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών των προς προμήθεια ειδών.  Στην ίδια στήλη, ο 
συμμετέχων μπορεί (προαιρετικά)  να παραπέμψει σε φωτογραφίες ή φυλλάδια κ.λ.π των προς προμήθεια ειδών. Το σχετικό υλικό (φωτογραφίες, φυλλάδια κ.α.) θα πρέπει να είναι 
αριθμημένο από τον συμμετέχοντα και στην στήλη <<Απάντηση>> να μπαίνει ο σχετικός αριθμός.  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Επωνυμία Υποψηφίου,  Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        Ημερομηνία Προσφοράς:………………….. 

 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Β) Συνολικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ (Σε €) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΣΕ €) 

Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της 
προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. (ως 

άθροισμα των μοναδιαίων τιμών): 
  

Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της 
προμήθειας με  Φ.Π.Α. (ως άθροισμα 

των μοναδιαίων τιμών): 
  

 

Σημείωση: Όλα τα κενά θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του, με στρογγυλοποίηση μέχρι και 
το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 

Βεβαιώνω  ότι: 

1. Τα ανωτέρω είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, και θα πληρούν τις προδιαγραφές 
που περιλαμβάνονται στον πίνακα συμμόρφωσης, με ελάχιστη περίοδο εγγύησης 1 έτος από την 
ημερομηνία παράδοσης τους, η οποία καλύπτει την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών ή μη 
σύμφωνων με τις τεχνικές προδιαγραφές ειδών για το σύνολο του έργου. 

2. Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 
κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων και ανάλογων πιστοποιήσεων, όπου 
έχουν εφαρμογή. 

3. Η προσφορά ισχύει για δέκα (10 μήνες) από την επομένη διενέργειας της προμήθειας.  
4. Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω  όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια  είδη 

ακόμα κι αν έχω παραλείψει την απάντηση ΝΑΙ σε κάποιες απαντήσεις. Εφόσον δεν υπάρχουν 
προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, θα προσφέρω τα παραπάνω είδη στις ποσότητες και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται. 

5. Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν με την υπογραφή της Σύμβασης, στην έδρα του Οργανισμού, 
Σαπφούς 12, Αθήνα. Η διάρκεια του έργου ορίζεται έως 31/10/2018. 

6. Η παράδοσή τους θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου, τμηματικά ή συνολικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του 
φορέα. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Επωνυμία Υποψηφίου,  Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα) 

 

 

 

                                                                                                                      Ημερομηνία Προσφοράς:…………………… 

 

 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 


