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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 
Το ΓΝΑ «Λαϊκό» έχοντας υπόψη: 

 Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 81/τ.Α΄/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 

24 του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/11-05-2010) και ισχύει, 

 Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α΄/18-6-2007) όπως ισχύει 

σήμερα, 

 Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α΄/2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα, 

 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

 Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α΄/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» παράγραφοι 1 έως 11 του άρθρου 2, 

 Του Νόμου 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 
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 Του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» 

άρθρ. 13-14, 

 Του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α΄/02-03-2001) περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, 

 Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/17-08-2010 περί δημοσιονομικής διαχείρισης και 

ευθύνης, 

 Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις, 

 Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», 

 Του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14-3-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 

 Του N. 4146/2013 (ΦΕΚ Α' 90/18-4-2013) «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού 

περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», 

άρθρο 61, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα στην παρ. 10 του άρθρου 16, 

 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση 

των 

διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (τΑ΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις, 

 Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29τ.Α΄/19-3-2015 «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για 

την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» άρθρο 37 (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Συμβάσεων), 

 Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-02-2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του 

κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» άρθρο 93, 

 Του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» άρθρο 63, 

 Την υπ. αριθ.29/13-08-2019 (Θέμα 3ο)  Απόφαση Δ.Σ. του νοσοκομείου. 

 Την υπ. αριθ.31/04-09-2019 (Θέμα 23ο)  Απόφαση Δ.Σ. του νοσοκομείου. 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 
1. Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη 
προσφορά για την προμήθεια Χειρουργικής Τράπεζας Παραρτήματος Ι της παρούσης, σε 
κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά  για την υπ’ αριθμ. 83/2019 
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια χειρουργικής τράπεζας, με CPV 
38434540-3 (Βιοϊατρικός εξοπλισμός) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», στο Τμήμα Γραμματείας 
(Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου μέχρι την Παρασκευή  20-09-2019 και ώρα 15.00 μ.μ.  
Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ'οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία θα 
πρέπει να παραλαμβάνονται με απόδειξη. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν 
στην Υπηρεσία, μετά την καθοριζόμενη, από την παρούσα, ημερομηνία και ώρα, θα 
θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  
Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει 
την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία». 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Προμήθεια της χειρουργικής τράπεζας 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 τεμ. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.  16.129,03€ 
Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη με Φ.Π.Α.24%  20.000,00€ 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ. Θωμά 17,  Γουδή Τ.Κ. 11527 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
 
Περιεχόμενο προσφοράς:  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ενιαίο κλειστό 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τους  κάτωθι 
χωριστούς επί μέρους φακέλους :   
 
1.Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο 
θα εμπεριέχονται: 

 Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με 
αυτούς, καθώς και ότι συμμορφώνεται με τις βασικές προϋποθέσεις όπως αυτές 
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης β) το προσφερόμενο είδος ικανοποιεί τις 
παρατιθέμενες στην παρούσα πρόσκληση τεχνικές απαιτήσεις και γ) ο χρόνος ισχύος 
της προσφοράς είναι  120 ημέρες  από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της 
παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στην Πρόσκληση 
με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους. 

 Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας που να εμφαίνεται ο νόμιμος 
εκπρόσωπός της, είτε επίσημη εξουσιοδότηση των μελών ή εταίρων ή απόφαση του 
Δ.Σ. κατά περίπτωση. 

 
2. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» στην οποία: α) θα 
αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, 
οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, β) τα 
αναφερόμενα στο Παράρτημα I «Τεχνικές Προδιαγραφές», πιστοποιητικά, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιήσεων ISO και σήμανσης CE. 
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3. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» του 
προσφέροντος η οποία  θα συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ. Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη 
τιμή της οικονομικής προσφοράς θα εκφράζεται σε ευρώ. 
 
Σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του 
διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να 
αναγράψουν την τιμή του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες 
του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση έχουν: 
 
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ) συνεταιρισμοί 
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
 
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΣΟΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 

1. Έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Νοσοκομείο, είναι μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου του, είναι συγγενείς των ανωτέρω εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και 
δευτέρου βαθμού. 

2. Έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή 
άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις εθνικές νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις. 

3. Αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

4. Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, με 
απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου. 

5. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

6. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων 
και τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

7. Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
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καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ) 

 
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθ. 8 του 
Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν τα προαναφερόμενα στον φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής». 
 
Δικαιολογητικά/ έγγραφα που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά –επί ποινή αποκλεισμού- και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 
Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως 
επικυρωμένα. 
 
Στον εξωτερικό φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή, θα αναφέρονται ευκρινώς 
τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
Ειδικότερα, πρέπει να αναγράφονται: 
 
α)η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
β)ο τίτλος της Πρόσκλησης 
γ) ο πλήρης τίτλος του νοσοκομείου (Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»), 
δ) η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 
ε) τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη.  
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Η προσφορά και όλα τα στοιχεία – έγγραφα που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) 
αντίτυπα. Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.  
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  
εκατόν είκοσι ημερών (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της 
παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης.  
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς  τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η κατακύρωση της Πρόσκλησης θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση  των προσφορών θα γίνει δημόσια και ενιαία χωρίς διάκριση 
σταδίων/φάσεων από Επιτροπή που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του νοσοκομείου.  
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» στον 
οποίο θα εμπεριέχονται: 

 απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους 
αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,όπως δηλώθηκε σχετικά 
κατά την υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού 
μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται για τα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων 
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είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον 
ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε, για τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 
χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 
Ειδικά για την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 
χώρας και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα 
στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα ή το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή  
υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται 
από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

 πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει 
να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.  

 
Στον υποψήφιο στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, το νοσοκομείο αποστέλλει  
ανακοίνωση-πρόσκληση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
 
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Προσφορά του υποψηφίου, θα διέπεται 
από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 
παρούσης. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται ένας (1) μήνας από την έναρξή της.  
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της διαγωνιστικής διαδικασίας 
υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  ίση με 
ποσοστό 5% επί της συμβαστικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 
να είναι δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύµβασης δεν συμψηφίζεται με την αξία των υλικών. Η εγγυητική επιστολή θα 
επιστραφεί άτοκα µετά την λήξη της σύµβασης. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της 
Χειρουργικής Τράπεζας από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και την έκδοση του σχετικού 
πρωτοκόλλου. 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της εν λόγω 
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προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 
συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.  
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντός των χρονικών ορίων που παρέχονται στον Ανάδοχο έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16. 
 
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου 
νόμοι και διατάξεις του νόμου 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί. 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 
 
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
Τμήμα Γραμματείας / 

Πρωτόκολλο 

Από: 09-09-2019 
Έως:20-09-2019 

(μέχρι τις 15:00 μ.μ.) 

Τμήμα 
Προμηθειών 

Δευτέρα, 23-09-2019 
Ώρα: 11:00 μ.μ. 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

                       

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

1. Η ζητούμενη χειρουργική τράπεζα να είναι καινούργια αμεταχείριστη, 

ηλεκτροϋδραυλικής τεχνολογίας και να μπορεί να μετακινείται εντός της 

χειρουργικής αίθουσας. 

2. Η κατασκευή της να είναι από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 

τύπου (1.4301), προκειμένου να διασφαλιστεί η αντοχή της στην χρήση και στον 

καθαρισμό με τα κατάλληλα καθαριστικά υγρά. 

3. Να τροφοδοτείται από ρεύμα πόλεως τάσεως 230V/50Hz. 

4. Να αποτελείται από ανεξάρτητα τμήματα, τουλάχιστον πέντε (5), κεφαλής, πλάτης, 

λεκάνης και ποδιών, η ρύθμιση των οποίων θα επιτρέπει την διενέργεια διαφορετικού 

τύπου επεμβάσεων. 

5. Τα τμήματα κεφαλής και ποδιών να έχουν την δυνατότητα απόσπασης προκειμένου 

να επιτυγχάνονται διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης του ασθενή.  

6. Να διαθέτει πλαϊνές ράγες για τοποθέτηση παρελκόμενων εξαρτημάτων 

χειρουργείου. 

7. Να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτροϋδραυλικής ρύθμισης των ακόλουθων κινήσεων: 

 ρύθμισης ύψους, τουλάχιστον από 780-1080mm 

 Trendelenburg, τουλάχιστον 30
Ο
  

 Antitrendelenburg, τουλάχιστον 25
Ο
  

 Πλαϊνής κίνησης, τουλάχιστον ±20
Ο
  

 Κίνησης πλάτης, τουλάχιστον +70
Ο
 /-40

Ο
  καθώς επίσης και ανεξάρτητη 

κίνηση τμήματος κεφαλής και τμήματος ποδιών. 

 Επαναφορά στην οριζόντια θέση 

 Αυτόματη κίνηση flex/reflex με το πάτημα ενός πλήκτρου. 

8. Να υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητων ρυθμίσεων: 

 Κίνηση τμήματος κεφαλής τουλάχιστον +45
Ο
/-40

Ο
. 

 Κίνηση τμήματος ποδιών τουλάχιστον +30
Ο
/-90

Ο
. 

 Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση κεντρικού κλειδώματος. 

9. Να είναι ακτινοδιαπερατή σε όλο το μήκος της και να φέρει σύστημα υποδοχής 

ακτινολογικής κασέτας. 

10. Το κάλυμμα επιφανείας να αποτελείται από ηλεκτρικά αγώγιμο, αντιστατικό, 

ακτινοδιαπερατό και αντιστατικό χρώμα, ελεύθερο από latex, πάχους τουλάχιστον 

80mm,  το οποίο να μπορεί να πλυθεί και να απολυμανθεί χωρίς κίνδυνο φθοράς. 

11. Να διαθέτει σύστημα διασφάλισης της σταθερότητας της καθώς και της μετακίνησης 

της χειροκίνητα και με εύκολο τρόπο για τον χειριστή, προς όλες τις κατευθύνσεις. 

12. Να διαθέτει σύστημα φρένων χειροκίνητο και μετά την ενεργοποίηση του να υπάρχει 

πλήρης ακινητοποίηση και απόλυτη σταθερότητα της χειρουργικής τράπεζας.  

13. Να διαθέτει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες οι οποίες να την 

καθιστούν αυτόνομη σε περίπτωση αποσύνδεσης της ηλεκτρικής παροχής 
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14. Να διαθέτει εργονομικό πληκτρολόγιο χειρός από το οποίο να είναι δυνατή η 

εκτέλεση των απαιτούμενων ρυθμίσεων των ξεχωριστών τμημάτων της και να 

εμφανίζεται η κατάσταση των μπαταριών της χειρουργικής τράπεζας. 

15. Να διαθέτει εφεδρικό πληκτρολόγιο ενσωματωμένο στην κολώνα της τράπεζας. 

Αυτό να πραγματοποιεί όλες τις κινήσεις της τράπεζας και να διαθέτει όλες τις 

λειτουργίες και ενδείξεις ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της σε 

περίπτωση βλάβης του πρωτεύοντος χειριστηρίου. 

16. Να έχει την δυνατότητα υποδοχής υπέρβαρων ή και νοσηρά παχύσαρκων ασθενών, 

έως 250 Kgr. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

 Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης των ανωτέρω προδιαγραφών με σαφείς και 

αναλυτικές παραπομπές αποκλειστικά στα επίσημα και πρωτότυπα ξενόγλωσσα 

φυλλάδια του οίκου. Σε περίπτωση μη υποβολής φύλλου συμμόρφωσης η προσφορά 

θα απορρίπτεται. 

 Ο κατασκευαστικός οίκος οφείλει να πληροί τα πιο σύγχρονα και σχετικά πρότυπα 

κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας για το κάθε είδος ξεχωριστά. Ο 

κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής οφείλουν να είναι σύμφωνοι με την 

τρέχουσα σχετική Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία και να διαθέτουν τις πιο 

σύγχρονες σχετικές πιστοποιήσεις σε ότι αφορά τη διακίνηση, την τεχνική 

υποστήριξη και την επιστημονική υποστήριξη του εξοπλισμού αυτού εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κατατεθούν όλα τα ανωτέρω έγγραφα επίσημα θεωρημένα, 

με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

 Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως και με δική του ευθύνη και 

έξοδα και με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο τεχνικό προσωπικό την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού, την πραγματοποίηση όλων των ελέγχων καλής 

λειτουργίας και την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία. Όλες οι 

εργασίες του προμηθευτή θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη του Διευθυντή της 

Β’ Χειρουργικής Κλινικής και Προέδρου του Χειρουργικού Τομέα Κου Κουράκλη, 

των αρμοδίων Διευθυντών, Επιμελητών και Ιατρών του Χειρουργικού Τομέα όπως 

επίσης και του Προϊσταμένου του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του 

Νοσοκομείου. Τα πρωτόκολλα διεξαγωγής ελέγχου καλής λειτουργίας καθώς και τα 

αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων, θα τεκμηριωθούν από τον προμηθευτή σε 

ενιαία τεχνική έκθεση, η οποία θα υποβληθεί στους ανωτέρω αρμόδιους αμέσως μετά 

την ολοκλήρωσή τους. 

 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα είδη του προς εγκατάσταση εξοπλισμού κατά 

τον χρόνο πρώτου και αρχικού ελέγχου στην διαδικασία παράδοσης, δεν περάσει 

επιτυχώς όλους του ελέγχους και τα κατασκευαστικά πρωτόκολλα εγκατάστασης και 

δεν τεθεί κανονικά σε λειτουργία, η εταιρεία θα πρέπει να το αποσύρει άμεσα και να 

παραδώσει το συντομότερο δυνατό εντελώς νέο εξοπλισμό στο Νοσοκομείο. 

 Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων καλής λειτουργίας θα πρέπει να υποβληθούν τα 

εγχειρίδια χειρισμού στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και επισκευής στα Αγγλικά και 

να πραγματοποιηθεί επιτόπια εκπαίδευση σε θέματα χειρισμού χωρίς πρόσθετη 

αμοιβή από έμπειρο τεχνικό, στο αρμόδιο Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Τεχνικό 

Προσωπικό κατόπιν συνεννόησης. 
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 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Αθήνα εργαστήριο τεχνικής    

υποστήριξης με πρόσφατα διακριβωμένο μετρητικό και επισκευαστικό εξοπλισμό, 

κατάλληλα στελεχωμένο από εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό από τον 

κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση του προσφερθέντος εξοπλισμού. Να 

κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο. 

Να κατατεθεί κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους, όπως 

προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και πρόσφατα πιστοποιητικά 

διακρίβωσής τους. Η παραπάνω προδιαγραφή είναι με ποινή απόρριψης της 

προσφοράς.       

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 

τουλάχιστον δύο (2) ετών, αρχής γενομένης την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την 

ημέρα οριστικής παράδοσης του προς χρήση από το Νοσοκομείο και επάρκεια 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ίδια ημερομηνία. 

 Διευκρινίζεται ρητά ότι, κατά την διάρκεια της εγγυήσεως ο προμηθευτής θα 

αναλάβει, χωρίς ουδεμία πρόσθετη αμοιβή την προληπτική συντήρηση του 

εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστικού οίκου και την επανορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού 

συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επισκευής βλαβών, δυσλειτουργιών, για 

απεριόριστο αριθμό κλήσεων και της προμήθειας και αντικατάστασης όλων 

ανεξαρτήτως των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών και των υλικών συντήρησης που 

πιθανόν να χρειαστούν αλλά και πιθανόν αναβαθμίσεων στο σύνολο του συστήματος. 

Τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αμεταχείριστα 

του κατασκευαστικού οίκου. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε κάθε έγγραφη ή τηλεφωνική 

κλήση του Νοσοκομείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το διάστημα των εικοσιτεσσάρων 

(24) ωρών ανεξαρτήτως ημέρας του έτους. Η συμμόρφωση με την ανωτέρω 

προδιαγραφή θα δηλωθεί εγγράφως από την αναθέτουσα εταιρεία με την προσφορά 

του μηχανήματος με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης. 

 Αν απαιτηθεί οποιαδήποτε επισκευή εντός της διάρκειας της εγγύησης οποία 

διαρκέσει άνω των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αναγγελίας του 

συμβάντος, θα γίνεται άμεση αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του 

εξοπλισμού ή ολόκληρου με ιδίου ή παρόμοιου τύπου μηχάνημα, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η αδιάκοπη και εύρυθμη λειτουργία του Α’ Χειρουργείου έως ότου 

ολοκληρωθεί η επισκευή. Η συμμόρφωση με την ανωτέρω προδιαγραφή θα δηλωθεί 

εγγράφως από την αναθέτουσα εταιρεία με την προσφορά του μηχανήματος με ποινή 

απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

 Αν κατά την διάρκεια του 1
ου

 μήνα εγγύησης καλής λειτουργίας και σε περίπτωση 

που επαναληφθεί η ίδια ή διαφορετικού τύπου βλάβη πάνω από επτά (7) φορές, η 

εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει το σύνολο του εξοπλισμού με νέο 

ιδίου τύπου και ιδίων προδιαγραφών. Η συμμόρφωση με την ανωτέρω προδιαγραφή 

θα δηλωθεί εγγράφως από την αναθέτουσα εταιρεία με την προσφορά του 

μηχανήματος με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

 Να κατατεθεί όσο το δυνατόν πληρέστερος τιμοκατάλογος βασικών εξαρτημάτων και 

ανταλλακτικών. Επίσης να κατατεθεί κατάλογος πιθανών εξαρτημάτων, λογισμικού 

κλπ, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον εξοπλισμό πέραν αυτών που τον 

συνοδεύουν για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του. 
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 Να κατατεθεί πρόταση ετήσιας σύμβασης συντήρησης με τους ίδιους όρους 

συντήρησης με την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, για μετά το πέρας της 

λήξης του χρόνου εγγύησης και να αναφερθεί το κόστος και η μέθοδος της 

αναπροσαρμογής της τιμής ανά έτος για τουλάχιστον μέχρι την συμπλήρωση των 

δέκα ετών. 

 Δυσμενή περιστατικά - Ανακλήσεις. Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να ενημερώνει 

εγγράφως τον Διευθυντή της Β’ Χειρουργικής Κλινικής και Πρόεδρο του 

Χειρουργικού Τομέα Κο Κουράκλη, και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, για την ανακοίνωση οποιουδήποτε δυσμενούς 

περιστατικού (hazard/safety alert) ή/και ανάκλησης (recall) που σχετίζεται καθ΄ 

οιονδήποτε τρόπο με τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει 

να πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών το μέγιστο από τη πρώτη 

ανακοίνωση του δυσμενούς περιστατικού ή/και της ανάκλησης, σε οποιαδήποτε 

χώρα του κόσμου, από εκπρόσωπο του κατασκευαστή, ή αρμόδια αρχή. 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Επωνυμία εταιρίας  

Έδρα   

ΑΦΜ  

Όνομα προσφέροντος  

Στοιχεία επικοινωνίας  

Διάρκεια ισχύος προσφοράς 120 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης 

στο ΚΗΜΔΗΣ  

Υπογραφή   

Σφραγίδα   

 

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του 

παρακάτω πίνακα: 

 
 

Α/Α 

Προσφερόμενη 

υπηρεσία/ 

προϊόν 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας, 

€ 

Μερικό 

Σύνολο 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Ποσοστό 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

δαπάνης 

με ΦΠΑ 

Κωδικός 

Παρατηρητηρίου 

Τιμών 

Τιμή 

Παρατηρητηρίου 

Τιμών 

1 

 

Περιγραφή 

……………. 
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