Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο
«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»
Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς
12, Αθήνα, 105 53
Τηλέφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr

Αθήνα, 26/01/2018
ΑΠ: 26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων»
συνολικού προϋπολογισμού 1.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων)
Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: ’’PHC activities and PSS
actions in Kara Tepe and Alternative Accommodation Facilities of Chios”, του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.
Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» έχοντας
υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:
1. 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)»
2. Την Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό GRC01/2018/0000000160/000 του έργου με τίτλο: ’’PHC activities and PSS
actions in Kara Tepe and Alternative Accommodation Facilities of Chios”
3. Την με αρ. Πρωτ. 1.20132/6.4432 Απόφαση Πιστοποίησης για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας του
Σωματείου.
4. Τα αναφερόμενα στην πιστοποίηση PQP Status της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
5. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών των Γιατρών του Κόσμου και το Σύστημα Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Απόφαση Δ.Σ. με Α.Π. 1312Α - 09/10/2013)
6. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου με Α.Π.: 9Α/10.1.2018, αναφορικά με την
υλοποίηση της παρούσας προμήθειας
Αποφασίζει
1. Τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων», συνολικού
προϋπολογισμού χιλίων οχτακοσίων ευρώ(1.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων
κρατήσεων, για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο ’’PHC activities and PSS
actions in Kara Tepe and Alternative Accommodation Facilities of Chios” με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής.
2. Τη χρέωση της δαπάνης που θα προκληθεί για την «Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων» στο έργο με τίτλο ’’PHC
activities and PSS actions in Kara Tepe and Alternative Accommodation Facilities of Chios” του Προγράμματος της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική
Αντιπροσωπεία.
3. Τη δημοσίευση του πλήρες κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου
www.mdmgreece.gr.
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4. Την αποστολή του πλήρους κειμένου της παρούσας σε τρεις (3) τουλάχιστον υποψήφιους αναδόχους με συναφή
επαγγελματική δραστηριότητα.
5. Την ανάδειξη του υποψηφίου ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς χωρίς τον
αναλογούντα Φ.Π.Α., εφόσον τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές προδιαγραφές του
συνημμένου υποδείγματος.
6. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση
των προσφερομένων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά.
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, το Σωματείο, πριν απορρίψει την
προσφορά αυτή, ζητεί γραπτώς διευκρινήσεις για την σύνθεση της από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν και μετά από την
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα
απορρίπτεται.
8. Την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών σύμφωνα με
τα οριζόμενα του Ν.4412/2016.
9. Οι υποβαλλόμενες προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν του προσφέροντες για εκατόν είκοσι(120) ημέρες 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 30/06/2018.
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 είναι υποχρεωτική
και οι προσφορές που υποβάλλονται και δεν καλύπτουν πλήρως όλα τα προς προμήθεια είδη θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
12. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
13. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
14. Το Σωματείο, σύμφωνα με το αρ. 106 του Ν.4412/2016, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής,
διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει αιτιολογημένα την παρούσα Πρόσκληση.
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. 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.
17. 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 Σωματείου που διενεργεί την προμήθεια
(Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»), 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:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ,του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Προσφέροντα,
στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:



έλαβε σαφή γνώση του εύρους του αντικειμένου της Πρόσκλησης
πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην Πρόσκληση
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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, (να οριστεί ρητά η επωνυμία του Επιμελητηρίου) και το
αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (να κατονομαστούν 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 της παρούσης: α) Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών / 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
- 17:00 από τον κύριο Κωνσταντινίδη Σωτήριο στο τηλέφωνο 210-3213150,
Fax 210-3213850, e-mail:
operations2@mdmgreece.gr
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) διευκρινίσεις ή
συμπληρωματικές πληροφορίες επί της παρούσας Πρόσκλησης έως και την 01/02/2018 και ώρα 17:00. Οι ως άνω
συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται εγγράφως. Στα αιτήματα για διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες θα
πρέπει να αναφέρονται τόσο τα πλήρη στοιχεία του Σωματείου όσο και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου ανάδοχου
(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν μπορούν να επικαλεστούν σε
καμία περίπτωση προφορικές απαντήσεις του Σωματείου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται
προθεσμία εντός πέντε(5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης / αποστολής της Πρόσκλησης στους
υποψηφίους, ήτοι μέχρι τις 2/2/2018, ημέρα Παρασκευή 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.

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Προς:
«Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία»,
Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, Αθήνα, 5ος όροφος, πρωτόκολλο.

Θέμα: Προσφορά για την προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων» στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες,
για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: ’’PHC activities and PSS actions in Kara Tepe and Alternative Accommodation
Facilities of Chios”, του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους
Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, συνολικού προϋπολογισμού χιλίων οχτακοσίων ευρώ (1.800,00€),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από
οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

33192000-2

Ιατρικές Προμήθειες

33140000-3

Ιατρικά Αναλώσιμα

33141000-0

Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά

33141121-4

Xειρουργικά ράμματα τραύματος

Α) Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Τιμών

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1.

Παιδικός
Αεροθάλαμος
με μάσκα
εισπνοής, 1-5
ετών

Αντιστατικός και
διαφανής
αεροθάλαμος, με
δείκτη εισπνοών,
με βαλβίδα
εισπνοής και
μάσκα σιλικόνης,
Medium, για
ηλικίες 1-5 ετών

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

2.

Αντισηπτικό
εξωτερικής
Χρήσης Υδατικό

Υδατικό
Οξυδονούχο
διάλυμα
Αντισηψίας

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (Σε Ευρώ)

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α. (Σε
Ευρώ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α. (%)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ
Οξυγονούχο
Διάλυμα

3.

Οινόπνευμα

4.

Διάλυμα
Εξωτερικής
Προεγχειρητική
ς και
Μετεγχειρητική
ς Αντισηψίας

5.

Υγρό
Χειρουργικό
Σαπούνι

6.

Απλά
εξεταστικά
Γάντια

7.

Απλά
εξεταστικά
Γάντια

8.

Απλά
εξεταστικά
Γάντια

9.

Ελαστικοί
επίδεσμοι 10εκ

10.

Ελαστικοί
επίδεσμοι 5εκ

11.

Μη
αποστειρωμένε
ς γαζες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πληγών και
Εκδορών, σε
συσκευασία των
500ml
Αλκοολούχος
λοσιόν 70%
τουλάχιστον, 0,5
lt
Αντισηπτικό υγρό
με ιδιότητες
ιωδίου, 240ml
Προ εγχειρητικής
αντισηψίας
χεριών
προσωπικού
χειρουργείου,
φιαλίδιο των
100ml
Από βινύλιο, μίας
χρήσης, χωρίς
ταλκ, μη
αποστειρωμένα
μέγεθος: SMALL
(Ενδεικτικά
συσκευασία των
100 τεμαχίων)
Από βινύλιο, μίας
χρήσης, χωρίς
ταλκ, μη
αποστειρωμένα
Μέγεθος:
MEDIUM
(Ενδεικτικά
συσκευασία των
100 τεμαχίων)
Από βινύλιο, μίας
χρήσης, χωρίς
ταλκ, μη
αποστειρωμένα
Μέγεθος: LARGE
(Ενδεικτικά
συσκευασία των
100 τεμαχίων)
Απλοί ελαστικοί
επίδεσμοι, με
υφασμένα άκρα,
πλάτους 10εκ
Απλοί ελαστικοί
επίδεσμοι, με
υφασμένα άκρα
πλάτους 5εκ
Μεσαίου
Μεγέθους,
Διαστάσεις
10x10cm

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (Σε Ευρώ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α. (%)

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α. (Σε
Ευρώ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

TΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΝΑΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΝΑΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

12.

Μη
αποστειρωμένε
ς γαζες

13.

Αποστειρωμένε
ς γάζες

14.

Αποστειρωμένε
ς γάζες

15.

Αυτοκόλλητες
Γάζες για
Καισαρική Τομή

16.

Σύριγγες
Ινσουλίνης με
βελόνα

17.

Σύριγγες 10cc
χωρίς βελόνα

18.

Σύριγγες 5cc
χωρίς βελόνα

19.

Γλωσσοπίεστρα

20.

Oυροσυλλέκτης

21.

Νυστέρι μιας
χρήσης, Νο 11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μεγάλου
Μεγέθους,
Διαστάσεις
10x20cm
Μεσαίο μέγεθος,
διαστάσεων
10x10cm
Μεγάλο μέγεθος,
διαστάσεων
36x40cm
Αδιάβροχες
Αυτοκόλλητες
Γάζες, κατάλληλες
για καισαρική
τομή, μεγάλου
μεγέθους 25x10
cm
Σύριγγες 1ml, με
βελόνα 29G x
12mm μήκος.
Κατάλληλες για
πυκνό επιδερμικό
ιστό (Ενδεικτικά
συσκευασία των
100 τεμαχίων))
Σύριγγες 10cc
χωρίς βελόνα,
μίας χρήσεως,
αποστειρωμένες
και
συσκευασμένες
ατομικά.
Σύριγγες 5cc
χωρίς βελόνα,
μίας χρήσεως,
αποστειρωμένες
και
συσκευασμένες
ατομικά.
Μη
Αποστειρωμένα,
μίας χρήσης,
ατομικά, ξύλινα
σε συσκευασία
των 100
τεμαχίων
Πλαστικό δοχείο,
μικρό μέγεθος,
μίας χρήσης
αποστειρωμένο,
για διανομή
κρέμας
Αποστειρωμένο
νυστέρι μιας
χρήσης χωρίς
λαβή, από
χειρουργικό
ατσάλι, με λεπίδα
Νο 11 για κοπή
ραμμάτων, σε

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (Σε Ευρώ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α. (%)

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α. (Σε
Ευρώ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΩΝ 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΩΝ 10
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σελίδα | 6

Α/Α

22.

ΕΙΔΟΣ

Συσκευή ορού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ατομική
συσκευασία
αλουμινίου ανα
ένα και σε πακέτο
των 10 τεμαχίων
Συσκευές
ενδοφλέβιας
έγχυσης ορού με
αεραγωγό, φίλτρο
αντιβακτηριακό,
διακλάδωση Υ και
συνδετικό Luer
lock.

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (Σε Ευρώ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α. (%)

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α. (Σε
Ευρώ)

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

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 στην Απάντηση
όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών των προς προμήθεια ειδών. Στην ίδια στήλη, ο συμμετέχων μπορεί -προαιρετικά- να παραπέμψει σε
φωτογραφίες ή φυλλάδια κτλ των προς προμήθεια ειδών. Το σχετικό υλικό(φωτογραφίες, φυλλάδια κ.α.) θα πρέπει να είναι αριθμημένο από τον
συμμετέχοντα και στην στήλη να μπαίνει ο σχετικός αριθμός.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυμία Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα)
Ημερομηνία Προσφοράς:………………
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Β) Συνολικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ (Σε €)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΣΕ €)

Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της
προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α.:
Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της
προμήθειας με Φ.Π.Α.:
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, 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 εκατόν είκοσι(120) ημέρες 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 άμεσα με την υπογραφή της Σύμβασης σε σημείο παράδοσης που θα
οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η διάρκεια του έργου ορίζεται έως 30/06/2018.
6. Η παράδοσή τους θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου τμηματικά ή συνολικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του
Σωματείου.
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυμία Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα)

Ημερομηνία Προσφοράς:……………………
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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