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ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ.11/2022  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ Α/Α 14 ΑΠΟ ΣΟ 

ΤΠΟΕΡΓΟ  8 ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ «ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ» ΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΑ 2014-2020  

 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS:5063839, ΜΕ ΤΝΟΛΙΚΗ  ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ  ΑΞΙΑ  ΤΜΒΑΗ  5.000,00€ ΤΜΠ. ΦΠΑ 24% ». 

 

Το Γενικό Νοςοκομείο Ρτολεμαΐδασ«Μποδοςάκειο» ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ. 

2. Του Ν. 4412/2016 (Α'  147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. Τον N.4782/2021(Α'36)’’Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 

δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και 

άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία’ 

4. Του Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 

για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
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τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ 

και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

5. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

6. Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 

Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 
και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

7. Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

8. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 
9. Του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 

μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,2 

10. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων», 

11. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 

διατάξεισ”, 

12. Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 

Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

13. Του Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα 

ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων 

Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν 

προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 

Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ 

λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ 
14. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» 
15. του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των 

άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

16. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”, 
17. Του Ρ.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”, 

18. Του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ  υποχρεϊςεων από τουσ  Διατάκτεσ” 
19. Τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

20. Τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 

διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, 
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κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 

φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 

αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
21.  Του Ν.4605/ΦΕΚΑ/52/1-04-2019 (άρκρο 43 τροποποίθςθ διατάξεων του Ν.4412/2016 Α/147) 
22. Τθν υπ’αρικμ. 783/04.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΙΘΜ7ΛΨ-ΘΣΗ) Ρρόςκλθςθ για υποβολι προτάςεων ςτο Επιχειρθςιακό 

Ρρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία» ΕΣΡΑ 2014-2020, τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ 

Δυτικισ Μακεδονίασ, με τίτλο: «Δράςεισ επζκταςθσ και αναβάκμιςθσ υποδομϊν Αϋκμιασ και Βϋκμιασ υγείασ». 

23.  Τθν υπ’ αρικμ.57/29-4-2020 (ΑΔΑ ΩΓΟΕ46907-Τ5Ν)  Απόφαςθ Δ.Σ « Ζγκριςθ υποβολισ νζασ πρόταςθσ 
προμικειασ Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ για το Νοςοκομείο Ρτολεμαΐδασ «ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ςτο 
Επιχειρθςιακό πρόγραμμα Δυτικι Μακεδονία ΕΣΡΑ 2014-2020» 

24. Τθν υπ’ αρικμ. 75/19-5-2020 (ΑΔΑ 6ΡΟ46907-Α4Ψ) Απόφαςθ Δ.Σ ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

25.  Τθν υπ’ αρικμ. 1780/5-6-2020 (ΑΔΑ 6ΝΙ27ΛΨ-0ΚΟ)  Απόφαςθ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ «Ζνταξθ 
τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για το Νοςοκομείο Ρτολεμαΐδασ «ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 
με κωδικό ΟΡΣ 5063839 ςτο Επιχειρθςιακό πρόγραμμα Δυτικι Μακεδονία ΕΣΡΑ 2014-2020. 

26. Τθν υπ’αρικμ. 140 /23-05-2022 Απόφαςθ Δ.Σ με ΑΔΑ  67ΘΣ46907-1Ξ1  Ζγκριςθσ διενζργειασ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ απευκείασ ανάκεςθσ για τθν προμικεια του είδουσ ΑΑ 14 Σφςτθμα ίςχαιμθσ περίδεςθσ 
(tourniquet) από το Υποζργο 8 τθσ Ρράξθσ  «Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για το Γενικό 
Νοςοκομείο Ρτολεμαΐδασ «Μποδοςάκειο» με κωδικό MIS: 5063839 ςτο Επιχειρθςιακό πρόγραμμα Δυτικι 
Μακεδονία ΕΣΡΑ 2014-2020 με ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ 5.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΡΑ 24% και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ πρόςφορα βάςει τιμισ. 

27.  Τθν υπ’ αρικμ.4111/27.05.2022 (ΑΔΑ: 9ΦΥ346907-1Λ4) απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ και δζςμευςθσ 
πίςτωςθσ ςτον ΚΑΕ 9549, που καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ με α/α 255. 

 
 ΠΡΟΣΙΘΕΣΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΕΙ με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 118 του 

Ν.4412/2016 τθν προμικεια του είδουσ ΑΑ 14 από το Υποζργο 8 τθσ πράξθσ  «Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ 

εξοπλιςμοφ για το Γενικό Νοςοκομείο Ρτολεμαΐδασ «Μποδοςάκειο» ςτο Επιχειρθςιακό πρόγραμμα Δυτικι 

Μακεδονία ΕΣΡΑ 2014-2020 με ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ 5.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 

24% και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ πρόςφορα βάςει τιμισ με κωδικό 

MIS:5063839», ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ περιλαμβάνει τo τμιμα (είδoσ), όπωσ αυτό αναφζρεται ςτον παρακάτω πίνακα : 

 

Α/Α CPV ΣΤΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ 

 ΤΜΒΑΗ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 
 ΤΜΒΑΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

14 33162200-5  
Σφςτθμα ίςχαιμθσ 

περίδεςθσ (tourniquet) 
1 4.032,26 € 5.000,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ 5.000,00 € 
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Ο χρόνοσ παράδοςθσ για τα είδθ ορίηεται ςε ενενιντα (90) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 

1. Κατάκεςθ προςφοράσ  
 

Ο φάκελοσ τθσ  προςφοράσ αποςτζλλεται ςε κλειςτό φάκελο ζωσ και τθν 8 Ιουλίου 2022 θμζρα Παραςκευι και 

ϊρα 14:00 το μεςθμζρι ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου του Νοςοκομείου Ρτολεμαΐδασ, κζςθ Κουρί 

Ρτολεμαΐδασ,ΤΚ.50200. 

 Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον οικονομικό φορζα για ζξι (6) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ και γίνεται δεκτι μόνο για το ςφνολο των ηθτοφμενων ειδϊν. 

 

 

2. Δθμοςιότθτα  
 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφοράσ καταχωρείται : 

 ςτον ιςτότοπο του ΚΘΜΔΘΣ http://www.eprocurement.gov.gr(Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) 

 ςτον ιςτότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.mpodosakeio.gr 
 

3. Φάκελοσ προςφοράσ  
 

Ο οικονομικόσφορζασυποβάλλειμετθνπροςφοράτου τα ακόλουκα: 

A) ζναν (υπο)φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 

τεχνικι προςφορά και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ (CEcertificate) προσ τθν οδθγία 93/42 τθσ Ε.Ε. για κάκε είδοσ , που να ζχει 
εκδοκεί από κοινοποιθμζνο οργανιςμό. Σε περίπτωςθ που ςτο πιςτοποιθτικό δεν αναφζρεται με 
ςαφινεια το προςφερόμενο είδοσ κα πρζπει να υπάρχει αντίςτοιχθ διλωςθ πιςτότθτασ 
(CEdeclarationofconformity) του καταςκευαςτι. 
 

2. Ριςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ENISΟ 9001:2008 (ι νεότερο) για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ  που 
πρζπει να διακζτει ο προμθκευτισ. 

 
3. Ριςτοποίθςθ ςφμφωνα με τθν Δ.Τ. 8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ 

πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» όπωσ ιςχφει . 
 

4. Επίςθμα τεχνικά φυλλάδια(prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.mpodosakeio.gr/
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B) ζναν (υπο)φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο 

περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα . 

Γ) ζναν (υπο)φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ » ςτον 
οποίο περιζχονται τα ακόλουκα δικαιολογθτικά του οικονομικοφ φορζα: 

1. Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα με το οποίο να πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά του. 

2. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ  και εκπροςϊπθςθσ του οικονομικοφ φορζα τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ.). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου 
διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα  ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του ν.4412/2016 (παραγράφου 3 του άρκρου 10  «Λόγοι 
αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα»). Θ διλωςθ αυτι μπορεί να γίνεται από το νόμιμο εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα (όπωσ προκφπτει από το πρακτικό εκπροςϊπθςθσ)  για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ , διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν 
εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό, ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

4. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ του οικείου κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι 
ο οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ  υποχρεϊςεισ του. 

5. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ του οικείου κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι 
ο οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

6. Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα  χωρίσ κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ περί : 
- Μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ των περιπτϊςεων αϋκαι βϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 12  

«Λόγοι αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα» τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
- Μθ επιβολισ αποκλειςμοφ του από τθ ςυμμετοχι ςε εν εξελίξει και μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 άρκρο 74 (Αποκλειςμόσ οικονομικοφ 
φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ). 

Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: 
α)τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 4 και 5 , εφόςον είναι ςε ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ 

τουσ, άλλωσ , ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν 
υποβολι τουσ. 

β)τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 1 και 2, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ, ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των 
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μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανϊνυμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι τουσ και 

γ)οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν. 
 

4. Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, Κωδ.Α ΕΠ0051. Θ 

δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. 9549 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 

οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Νοςοκομείου Ρτολεμαΐδασ «Μποδοςάκειο».  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. Ενάρικ. 

Ζργου 2020ΕΠ00510009). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Ρράξθ: «Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για το Γενικό Νοςοκομείο 

Ρτολεμαΐδασ «Μποδοςάκειο» ςτο Επιχειρθςιακό πρόγραμμα Δυτικι Μακεδονία ΕΣΡΑ 2014-2020» ςτον Άξονα 

προτεραιότθτασ «Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κάκε διάκριςθσ» 

(ΕΤΡΑ), θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με βάςθ τθν 

απόφαςθ ζνταξθσ με αρικ. Ρρωτ. 1780/5-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΙ27ΛΨ-0ΚΟ) τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. τθσ 

Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5063839. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του 

ΡΔΕ.  

Το επιλζξιμο ποςό δθμόςιασ δαπάνθσ θ οποία προτείνεται για εγγραφι ςτο ΡΔΕ ανζρχεται ςε 

1.601.000,00€. 

 

5.Σρόποσ πλθρωμισ –Κρατιςεισ  

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο: 
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι.  

Ριο ςυγκεκριμζνα για τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ απαιτοφνται: α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ (ςφμφωνα με το αρκ. 208 του Ν.4412/2016), β) δελτίο αποςτολισ-τιμολόγιο του ανάδοχου, 
ςτο οποίο κα αναγράφονται λεπτομερϊσ το κάκε είδοσ, θ τιμι, θ ποςότθτα, ο ςειριακόσ αρικμόσ γ) αποδεικτικό 
φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
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α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν βάςει του Ν. 
4412/2016 παρ. 3 του άρκρου 350.  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

*Διευκρίνιςθ: Αντί για κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ ΑΕΡΡ και κράτθςθ φψουσ 0,07% υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ, προβλζπεται 
επιβολι κράτθςθσ φψουσ 0,1% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ προμικειασ ςυνεπεία των αλλαγϊν που επζφερε ο Ν. 
4912/22 (ΦΕΚ 59/17.03.2022 τεφχοσ Α’) «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του Υπουργείου 
Δικαιοςφνθσ» και ειδικότερα το άρκρο 7 «Οικονομικι αυτοτζλεια – Αντικατάςταςθ άρκρου 350 ν. 4412/2016» με το οποίο 
αναπροςαρμόηεται το φψοσ κακϊσ και το πεδίο εφαρμογισ τθσ προβλεπόμενθσ κράτθςθσ επί των ςυναπτόμενων 
ςυμβάςεων υπζρ τθσ ενιαίασ Αρχισ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νόμιμων κρατιςεων ι/και φόρου 
ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ διακιρυξθσ κακϊσ 
και τθσ ςφμβαςθσ που πρόκειται να υπογραφεί με τον ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ. 

 

6. Λόγοι αποκλειςμοφ  

Θ Ανακζτουςα αρχι αποκλείει ζναν προςφζροντα από τθ ςυμμετοχι του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ , εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του  (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι 
ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

 1.   Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

(α)  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ – πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

(β)δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (EE C 195 τθσ 
25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (EE L192 τθσ 31.7.2003, 
ς.54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα. 
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(γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995,ς.48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 
(Α' 48),  

(δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ- πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ 
Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 22.6.2002, ς.3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

(ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (EE L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το 
ν.3691/2008 (Α' 166),  

              (ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά: 

 Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(I.K.E) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ,  ςτουσ διαχειριςτζσ. 

 Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

2.α) Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων  ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι /και  

Β)όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ  είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ   όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

 
3.Αποκλείεται οποιαδιποτε οικονομικόσ φορζασ  ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) Εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του, που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 18 του 
Ν.4412/2016. 

(β) Εάν  ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμόςιων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

4. Ο οικονομικόσ φορζασ   ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί , με κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του 
ν.4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. 

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ορίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ 
τθσ παραγράφου1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 3 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του 
ςχετικοφ γεγονότοσ.  

5.Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε 
πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 
 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

  

 

                                                                                   ΣΑΤΡΟ ΠΑΠΑΩΣΗΡΙΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΑΠΑΙΣΗΕΙ  
 
 

Α/Α 14: ΤΣΗΜΑ ΙΧΑΙΜΗ ΠΕΡΙΔΕΗ (TOURNIQUET) 
ΕΝΑ (1) ΣΕΜΑΧΙΟ  

υνολικοφ Προχπολογιςμοφ 5.000,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% 

 
Γενικά Χαρακτθριςτικά  

 Θλεκτρικό tourniquet για μονό cuff με Pressure Infusor για ςφςτθμα πλφςθσ – ζκπλυςθσ αρκροςκοπιςεων  

 Να λειτουργεί με ρεφμα πόλθσ 220Volt /50 Hz 

 Να λειτουργεί με ρεφμα και αζρα εντελϊσ αυτόματα 

 Διακζτει ALARM ςφςτθμα ςε περίπτωςθ απϊλειασ αζρα ι αποςφνδεςθσ  

 Κωδικοποιθμζνο ζγχρωμο ςφςτθμα ςυνδζςεων ςωλινων  

 Οκόνθ ςτοιχείων λειτουργίασ  

 Κφρια ςυςκευι επιτραπζηια  

 Να φζρεται επί τροχιλατου φορζα με καλακάκι φφλαξθσ εξαρτθμάτων  

 Να διακζτει πουάρ και ςωλινα ςε περίπτωςθ χριςθσ χειροκίνθτα με αζρα  

 Ριεςόμετρο – υκμιςτι πίεςθσ  

 Διπλόσ διακόπτθσ για ρεφμα ι αζρα 

 Να διακζτει ςιμανςθ CE  

 Να ςυνοδεφεται από διετι εγγφθςθ  

 Το μθχάνθμα κα παραδοκεί πλιρεσ με το ςφνολο των απαραίτθτων για τθν λειτουργία παρελκομζνων 

 Nα ςυνοδεφεται από cuff ποδιοφ μακριά 76 Χ 9 cm  ,επικυμθτό  cuff χεριοφ μακριά 46Χ7,5 cm.     
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ Α/Α 14 ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΕΡΓΟ  8 ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ «ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ» ΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΑ 2014-2020 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS:5063839, ΜΕ ΤΝΟΛΙΚΗ  ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ  

ΑΞΙΑ  ΤΜΒΑΗ  5.000,00€ ΤΜΠ. ΦΠΑ 24% ». 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΤ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(TEM.) 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

χωρίσ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
(….%) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
χωρίσ Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ με 
Φ.Π.Α. (    %) 

              

              

 ΤΝΟΛΟ:     

 
 
. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……./…../2022 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ 
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