
                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σθλ.: 2271350106    Φαξ:2271350241 

Email:paragelies@xioshosp.gr 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν προμικεια των 

παρακάτω ειδϊν. 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟ-

ΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΖΟΜΕΝΗ  
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 
ΦΠΑ(17%) 

1  ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΕ 
ΑΠΛΟΙ  

3.000 0,106 3.000X0,106= 
318,00 

372,06 

  ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΕ 
ΚΛΕΙΣΟΤ 
ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΜΕ 
ΚΑΝΟΤΛΑ 
ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

100 2,30 100X2,30= 
230,00 

269,10 

  ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΕ 
ΚΛΕΙΣΟΤ 
ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ  ΜΕ 
ΚΑΝΟΤΛΑ ΜΗ 
ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

8.000 0,1338 8.000X0,1338= 
1.070,40 

1.252,37 

  ΤΚΕΤΕ ΩΡΙΑΙΑ 
ΜΕΣΡΗΗ  ΟΤΡΩΝ 
ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΕ 

100 3,69 100X3,69= 
369,00 

431,73 

  ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΕ 
ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ 
ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟΙ 

600 0,042 600X0,042= 
25,20 

29,49 

 ΤΝΟΛΟ  11.800  2.012,60 2.354,75 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 05-09-2018 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 07-09-2018 
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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ: 03-09-2018 

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥΑΡ.                                    ΠΡΩΣ.:οικ. 62 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 

ΑΔΑ: ΩΚΠ2469073-ΙΚΤ



                              Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Η επιτροπι παραλαβισ του Νοςοκομείου μπορεί να προβεί ςε ζλεγχο δειγμάτων , το 

κόςτοσ του οποίου βαρφνει τον προμθκευτι. 

Α. ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΕ ΑΠΛΟΙ 

1) Να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ περιζκτθ τουσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ 

C E, που αποδεικνφει τθν ςυμμόρφωςθ τουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 

93/42/ΕΟΚ 

2) 2) Να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 8669-2:1996 

3) τθν ετικζτα /ςυςκευαςία ( ι προϊόν) να αναγράφονται με ευκρινι και 

ευανάγνωςτο τρόπο ( και ςτα ελλθνικά), τουλάχιςτον τα παρακάτω: 

Α) Επωνυμία εταιρείασ/καταςκευαςτι 

Β) Ημερομθνία τελικισ χριςθσ 

Γ) Κωδικόσ παρτίδασ (LOT) 

Δ) Τλικό καταςκευισ 

Ε) Αναφορά ςε προϊόν μιασ χριςθσ 

Η τοποκζτθςθ των επιςθμάνςεων τθσ ςυςκευαςίασ που αναφζρονται παραπάνω 

και κεωροφνται ουςιϊδεισ προχποκζςεισ για τθν αποδοχι των προςφερομζνων 

προϊόντων , ι όποιων άλλων επιςθμάνςεων, πρζπει να ζχει γίνει αποκλειςτικά και 

μόνον από το πρόςωπο ι τθν επιχείρθςθ που κεωρείται καταςκευαςτισ των 

προϊόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ. 

130648-ΦΕΚ 2198 τευχ. Β/2-10- 09). Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να 

παρζχονται και υπό μορφι ςυμβόλων. 

4) Καταςκευαςμζνοι από (μθ τοξικό) PVC, ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ 

5) Ο ςάκοσ να είναι χωρθτικότθτασ 2.000ml και με ευκρινι διαβάκμιςθ ανά 100 ml 

6)  Με ςωλινα διαφανι ανκεκτικό, να μθν τςακίηει, με μικοσ τουλάχιςτον 90 cm 

7) Με ςφνθκεσ ακροφφςιο ςφνδεςθσ με όλουσ τουσ κακετιρεσ και αποχετευτικοφσ 

ςωλινεσ, με καπάκι 

Β. ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΕ ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΜΕ ΚΑΝΟΤΛΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

1) Να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ προϊόντοσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ 

C.E, που αποδεικνφει τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ 

2) Να ςυμμορφϊνονται με τισ απατιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 8669-2:1996 

3) Αποςτειρωμζνοι με διεργαςία θ οποία επικυρϊνεται και ελζγχεται ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ των αντίςτοιχων εναρμονιςμζνων προτφπων 

4) ε μεμονωμζνθ ατομικι ςυςκευαςία μιασ χριςεωσ, όπου κα αναγράφονται με 

ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο τουλάχιςτον τα παρακάτω: 

Α) όνομα/εμπορικι ονομαςία καταςκευαςτι και χϊρα καταςκευισ 

Β) υλικό καταςκευισ 

Γ) ζνδειξθ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ 

Δ) μζκοδοσ αποςτείρωςθσ 

Ε) κωδικοί παρτίδασ (LOT) 

Z) Ημερομθνία καταςκευισ και τελικισ χριςθσ (μινασ ζτοσ) 

H)  ε ατομικι ςυςκευαςία αποςτειρωμζνοι ανά ζνασ. 
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Η τοποκζτθςθ των επιςθμάνςεων τθσ ςυςκευαςίασ που αναφζρονται παραπάνω και 

κεωροφνται ουςιϊδεισ προχποκζςεισ για τθν αποδοχι των προςφερομζνων προϊόντων , ι 

όποιων άλλων επιςθμάνςεων, πρζπει να ζχει γίνει αποκλειςτικά και μόνον από το 

πρόςωπο ι τθν επιχείρθςθ που κεωρείται καταςκευαςτισ των προϊόντων ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ. 130648-ΦΕΚ 2198 τευχ. Β/2-10- 09). Οι 

ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να παρζχονται και υπό μορφι ςυμβόλων. 

5) Να ζχουν διπλζσ ραφζσ αςφαλείασ, ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ 

6) Χωρθτικότθτασ 2.000ml και με ευκρινι διαβάκμιςθ ανά 100 ml ςτθν μπροςτινι πλευρά. 

7) Να διακζτουν ειδικι εςωτερικι βαλβίδα μθ παλινδρόμθςθσ οφρων 

8) Η αποχετευτικι ζξοδοσ να είναι ςτο κζντρο του ςάκου (κατά προτίμθςθ διαφανισ) τφπου 

Σ 

9) Ο ςωλινασ να είναι με μεγάλθ εςωτερικι διάμετρο (τουλάχιςτον 7 mm), ϊςτε να 

διευκολφνει τθν διζλευςθ των πθγμάτων, να μθν τςακίηει και να ζχει μικοσ τουλάχιςτον 90 

cm. 

10) Να διακζτουν ςτο ςωλινα ειδικι αποδοχι ςτο ςθμείο ειςόδου (ακροφφςιο), για 

εφκολθ και αςφαλι δειγματολθψία 

11) Ο ςωλινασ να φζρει ειδικό κλίπ διακοπισ ροισ 

12) Ο ςωλινασ να διακζτει κλιμακωτό ακροφφςιο ςυμβατό με όλουσ τουσ τφπουσ 

κακετιρων και αποχετευτικϊν ςωλινων με καπάκι 

13) Να ζχουν ενιςχυμζνεσ οπζσ για αςφαλι και ςίγουρθ ςτιριξθ 

14) ε ατομικι ςυςκευαςία χαρτί και νάυλον (blister) 

Γ. ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΕ ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΜΕ ΚΑΝΟΤΛΑ (ΜΗ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟΙ) 

1) Να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ προϊόντοσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ 

C.E, που αποδεικνφει τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ 

2) Να ςυμμορφϊνονται με τισ απατιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 8669-2:1996 

3) ε ςυςκευαςία, όπου κα αναγράφονται με ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο 

τουλάχιςτον τα παρακάτω: 

Α) όνομα/εμπορικι ονομαςία καταςκευαςτι και χϊρα καταςκευισ 

Β) υλικό καταςκευισ 

Γ)  κωδικοί παρτίδασ (LOT) 

Δ) Ημερομθνία καταςκευισ και τελικισ χριςθσ (μινασ ζτοσ) 

Η τοποκζτθςθ των επιςθμάνςεων τθσ ςυςκευαςίασ που αναφζρονται παραπάνω 

και κεωροφνται ουςιϊδεισ προχποκζςεισ για τθν αποδοχι των προςφερομζνων 

προϊόντων , ι όποιων άλλων επιςθμάνςεων, πρζπει να ζχει γίνει αποκλειςτικά και 

μόνον από το πρόςωπο ι τθν επιχείρθςθ που κεωρείται καταςκευαςτισ των 

προϊόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ. 

130648-ΦΕΚ 2198 τευχ. Β/2-10- 09). Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να 

παρζχονται και υπό μορφι ςυμβόλων. 

4) Να ζχουν διπλζσ ραφζσ αςφαλείασ, ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ 
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5) Χωρθτικότθτασ 2.000ml και με ευκρινι διαβάκμιςθ ανά 100 ml ςτθν μπροςτινι 

πλευρά. 

6) Να διακζτουν ειδικι εςωτερικι βαλβίδα μθ παλινδρόμθςθσ οφρων 

7) Η αποχετευτικι ζξοδοσ να είναι ςτο κζντρο του ςάκου (κατά προτίμθςθ διαφανισ) 

τφπου Σ 

8) Ο ςωλινασ να είναι με μεγάλθ εςωτερικι διάμετρο (τουλάχιςτον 7 mm), ϊςτε να 

διευκολφνει τθν διζλευςθ των πθγμάτων, να μθν τςακίηει και να ζχει μικοσ τουλάχιςτον 

90 cm. 

9) Να διακζτουν ςτο ςωλινα ειδικι αποδοχι ςτο ςθμείο ειςόδου (ακροφφςιο), για 

εφκολθ και αςφαλι δειγματολθψία 

10) Ο ςωλινασ να φζρει ειδικό κλίπ διακοπισ ροισ 

11) Ο ςωλινασ να διακζτει κλιμακωτό ακροφφςιο ςυμβατό με όλουσ τουσ τφπουσ 

κακετιρων και αποχετευτικϊν ςωλινων με καπάκι 

12) Να ζχουν ενιςχυμζνεσ οπζσ για αςφαλι και ςίγουρθ ςτιριξθ 

Δ. ΤΚΕΤΕ ΩΡΙΑΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΟΤΡΩΝ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΕ 

 

1) Να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ προϊόντοσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ 

C.E, που αποδεικνφει τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ 

2) Να ςυμμορφϊνονται με τισ απατιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 8669-2:1996 

3) Αποςτειρωμζνοι (με διεργαςία θ οποία επικυρϊνεται και ελζγχεται ςφμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων εναρμονιςμζνων προτφπων) 

4) ε μεμονωμζνθ ατομικι ςυςκευαςία μιασ χριςεωσ, όπου κα αναγράφονται με 

ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο τουλάχιςτον τα παρακάτω: 

Α) όνομα/εμπορικι ονομαςία καταςκευαςτι και χϊρα καταςκευισ 

Β) υλικό καταςκευισ 

Γ) ζνδειξθ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ 

Δ) μζκοδοσ αποςτείρωςθσ 

Ε) κωδικοί παρτίδασ (LOT) 

Z) Ημερομθνία καταςκευισ και τελικισ χριςθσ (μινασ ζτοσ) 

Η) ςυνκικεσ αποκικευςθσ 

Η τοποκζτθςθ των επιςθμάνςεων τθσ ςυςκευαςίασ που αναφζρονται παραπάνω 

και κεωροφνται ουςιϊδεισ προχποκζςεισ για τθν αποδοχι των προςφερομζνων 

προϊόντων , ι όποιων άλλων επιςθμάνςεων, πρζπει να ζχει γίνει αποκλειςτικά και 

μόνον από το πρόςωπο ι τθν επιχείρθςθ που κεωρείται καταςκευαςτισ των 

προϊόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ. 

130648-ΦΕΚ 2198 τευχ. Β/2-10- 09) .Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να 

παρζχονται και υπό μορφι ςυμβόλων. 

5) ε ατομικι ςυςκευαςία αποςτειρωμζνεσ ανά μια 

6) Χωρθτικότθτασ 2.000ml και με ευκρινι διαβάκμιςθ ανά 100 ml ςτθν μπροςτινι πλευρά. 

7)Να ζχει φίλτρο και ειδικι βαλβίδα μθ παλινδρόμθςθσ οφρων 
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8) Με εφκαμπτο ςωλινα, που δεν τςακίηει, με μεγάλθ εςωτερικι διάμετρο (τουλάχιςτον 7 

mm), και να ζχει μικοσ τουλάχιςτον 120 cm 

8) Να υπάρχει, ςτο ςωλινα ειδικι υποδοχι δειγματολθψίασ. 

9) Να φζρουν, ςτο ςωλινα, ειδικό κλιπ διακοπισ ροισ 

10) Ο ςωλινασ να διακζτει κλιμακωτό ακροφφςιο, ςυμβατό με όλουσ τουσ τφπουσ 

κακετιρων και αποχετευτικϊν ςωλινων με καπάκι 

11) Η αποχετευτικι ζξοδοσ του ςάκου, να είναι κατά προτίμθςθ ζκκεντρθ, διαφανισ τφπου 

Σ, (τθσ οποίασ θ άκρθ κα είναι ςυμβατι απλοφσ ουροςυλλζκτεσ) και να διακζτει ο ςάκοσ 

ειδικι κζςθ τοποκζτθςθσ τθσ αποχετευτικισ εξόδου, για αποφυγι ςταξίματοσ, μετά το 

άδειαςμα και να διατθρείται κακαρι. 

12) Ο ςάκοσ να διακζτει δυνατότθτα ςτιριξθσ ,πλαςτικό ςτιριγμα άγκιςτρο, προαιρετικά 

και να υπάρχει δυνατότθτα αναγραφισ ςτοιχείων του αςκενοφσ. 

13) Να διακζτουν ςκλθρό πλαςτικό διαφανι ςυλλεκτικό κάλαμο, ςυνδεδεμζνο με το ςάκο. 

Η χωρθτικότθτα του να είναι 500ml με ευκρινι διαβάκμιςθ ανά 5 ml, ζωσ τα 50 ml και ανά 

25 ml ζωσ τα 500 ml. 

14) Με ςτρόφιγγα εκκζνωςθσ των οφρων. 

15)Να φζρει ορατό διαφανι εξωτερικό ςταγονοκάλαμο, με ειδικι (εςωτερικι) βαλβίδα μθ 

παλινδρόμθςθσ 

Ε. ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΕ ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟΙ 

1) Να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ προϊόντοσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ 

C.E, που αποδεικνφει τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ 

2) Να ςυμμορφϊνονται με τισ απατιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 8669-2:1996 

3) Αποςτειρωμζνοι (με διεργαςία θ οποία επικυρϊνεται και ελζγχεται ςφμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων εναρμονιςμζνων προτφπων) 

4) Να είναι υποαλλεργικοί. 

5) Να ζχουν διπλι δεξαμενι ϊςτε να παρεμποδίηεται θ παλινδρόμθςθ των οφρων 

6) Να είναι χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 50CC 

Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι τιμζσ των προςφερόμενων ειδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τιμζσ του 

παρατθρθτθρίου  ι ςφμφωνα με τισ τιμζσ τθσ τελευταίασ ςφμβαςθσ. Η προςφορά που κα 

υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ 

επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και  ΦΠΑ), ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και να  ζχει 

τθν παρακάτω μορφι: 

 

Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Κωδικόσ 
Νοςοκομείου 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατ/ρίου 

Σιμή 
Παρατ/ρίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 
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Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ  
των προςφερόμενων ειδϊν. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα 
προςφερόμενα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα 
να απορρίψει τθν  προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε ςχζςθ με τισ 
ανάγκεσ του. 

ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι 
παρατθρθτθρίου, αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν 
αντιςτοιχίηεται με το παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ 
παρατθρθτθρίου. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ 
δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι 
υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται. 

Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα 
πρζπει απαραίτθτα να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και 
τα είδθ κα πρζπει απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE. 

Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι 
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ 
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να 
αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται  - επί ποινι απόρριψθσ – 
να το αποςτείλουν άμεςα. 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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