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ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΡΙΓΓΧΝ»
Π/Τ 12.918,93
CPV 33141310-6
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ

Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ, ιακβάλνληαο
ππ’ φςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο:
Σελ ππ’ αξηζ. 4/17-03-2022 (ΑΓΑ: Φ07Φ469073-Λ27) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ
νπνία εγθξίλεηαη ν πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022.
2. Σελ ππ’ αξηζ.15/3-6-22 απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη
απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα «ΤΡΙΓΓΧΝ» γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο πξφζθιεζεο
ζπιινγήο πξνζθνξψλ.
3. Σελ ππ’ αξηζ. 1212/9-6-22 αλάιεςε πίζησζεο.
4. Σελ ππ. αξηζ. 33/16-9-22 απφθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «θπιίηζεην» γηα ηελ έγθξηζε ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ.
1.

Πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα «ΤΡΙΓΓΧΝ» , κε ζθνπφ ηελ
εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ απεπζχλεη πξφζθιεζε κε αλνηρηή δηαδηθαζία ζπιινγήο πξνζθνξψλ πξνο θάζε
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε
ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:
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Αλαζέηνπζα Αξρή

Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»

Σίηινο
πξνκήζεηαο/ Π/Τ
CPV

ΤΡΙΓΓΔ Π/Τ 12.918,93

Υξεκαηνδφηεζε
Γ/λζε Τπνβνιήο
Πξνζθνξψλ
Σξφπνο Τπνβνιήο
Πξνζθνξψλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

(CPV 33141310-6)



ΚΑΔ 1311
Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 1212/2022

Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»
(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθφιινπ)
e-mail: promithion@xioshosp.gr

Καηαιεθηηθή
Ηκεξνκελία
Τπνβνιήο
Πξνζθνξψλ

4-10-22 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 14:00 κκ.

Σφπνο/ρξφλνο
Γηεμαγσγήο
Γηαγσληζκνχ

Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ)
5-10-22 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 πκ.

Γεκνζηφηεηα
Γηάξθεηα
ζχκβαζεο
Υξφλνο ηζρχνο
πξνζθνξψλ




ΚΗΜΓΗ
www.xioshosp.gr

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ
(Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ)
Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ
επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16).
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 94

Σερληθή θαη
νηθνλνκηθή
πξνζθνξά

Αμηνιφγεζε
πξνζθνξψλ

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή
επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 95
Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία ,
ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα
ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
(Άξζξν 117 παξ. 3)
Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ
θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο
πξφζθιεζεο.

2

22PROC011287589 2022-09-22
Γηθαηνινγεηηθά
θαηαθχξσζεο

Ο ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά
θαηαθχξσζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα νπνία λα έρνπλ ηζρχ 3 κήλεο πξηλ
ηελ ππνβνιήο ηνπο:
- Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε
- Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο
- Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
- Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ (αξ.124
Τπνγξαθή ζχκβαζεο Ν.4782/21) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο κε ην 4% επί
ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί πνηλή απφξξηςεο – ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ
εηδψλ. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη
εηνηκνπαξάδνηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά αλ
θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
- Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα
δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα
λα θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CE.
- Δπί ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ππεχζπλα φηη δελ βξίζθνληαη ζε
κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 σο απφδεημε ηεο κε χπαξμεο
ιφγσλ απνθιεηζκνχ.
- Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζεο πξνκήζεηαο ή γηα θάζε είδνο μερσξηζηά θαη
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ είδνπο αληίζηνηρα.
- Σέινο, ην Ννζνθνκείν δεηάεη δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο θαη νη
ζπκκεηέρνπζεο εηαηξίεο ππνρξενχληαη λα ηα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο.
Η Γηνηθήηξηα
ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»

Διέλε Καληαξάθε
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Β΄ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη νη Μέζνδνη Διέγρνπ ησλ πιαζηηθψλ ζπξηγγψλ κηαο ρξήζεο
θαζνξίδνληαη κε ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε Α6 6404 δηο (ΦΔΚ 681/Σ.Β/8-8-91) «ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΛΑΣΙΚΧΝ ΤΡΙΓΓΧΝ ΚΑΙ ΒΔΛΟΝΧΝ
ΜΙΑ ΥΡΗΗ»
Οη ζπγθεθξηκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηηο πιαζηηθέο ζχξηγγεο κηαο ρξήζεο «Σχπνπ Β»
(δειαδή είλαη εθνδηαζκέλεο κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα θαη απαηηείηαη λα είλαη θαζ φια ζχκθσλεο κε ηελ
παξαπάλσ Τπνπξγηθή απφθαζε θαζψο θαη κε ηηο παξαθάησ δηεπθξηληζηηθέο - ζπκπιεξσκαηηθέο
απαηηήζεηο:
1.Σα
πιηθά
πνπ
απαηηνχληαη
γηα
ηελ
θαηαζθεπή
ησλ ζπξηγγψλ είλαη: Γηα ηνλ
θχιηλδξν ην πνιππξνππιέλην, γηα ην έκβνιν πνιπαηζπιέλην θαη γηα ην ειαζηηθφ παξέκβπζκα θπζηθφ
ζηιηθνληζκέλν θανπηζνχθ. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ ηεο
ζχξηγγαο θαη ησλ βειφλσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην ελέζηκν πγξφ ζα είλαη αξρηθή πξψηε χιε θαη
φρη αλαθπθισκέλα.
Σα πιηθά δελ πξέπεη λα έρνπλ νζκή εθηφο εθείλεο πνπ ηνπ πξνζδίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ. Σφζν ην
πιαζηηθφ φζν θαη ην ζηιηθνληζκελν ειαζηηθφ λα κελ ειεπζεξψλνπλ πιηθά πνπ επεξεάδνπλ, βιάπηνπλ
ηε ζεξαπεπηηθή ηζρχ ηνπ εληεκέλνπ πγξνχ, δελ πξέπεη λα είλαη ηνμηθά ή λα πξνθαινχλ ππξεηνγφλα ή λα
είλαη πεγέο κηθξννξγαληζκψλ πνπ λα πξνθαινχλ κφιπλζε ή λα πξνθαινχλ νπνηαδήπνηε άιιε
αλεπηζχκεηε επίδξαζε.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζην πφζν θαιή ζηεγαλφηεηα παξέρεη ην ειαζηηθφ παξέκβπζκα θαη ζηελ
θαιή εθαξκνγή ηεο θεθαιήο ηεο βειφλαο ζηνλ ζηπιίζθν ηεο ζχξηγγαο. Σν θάιπκκα ηεο βειφλαο λα
αθαηξείηαη άλεηα, ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξνο ρεηξηζκφο.
Να ππάξρεη ζηνπ πξηλ ην ηέινο ηνπ θπιίλδξνπ ψζηε ην έκβνιν λα κελ κπνξεί
λα βγεη εληειψο απφ απηφλ.
2.Η κέζνδνο απνζηείξσζεο λα είλαη θαηνρπξσκέλε θαη απνδεθηή δηεζλψο. Με ηελ πξνζθνξά λα
θαηαηίζεληαη εθζέζεηο ειέγρνπ παξαδνρήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ.
3. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ λα παξέρνληαη απαξαίηεηα ζηελ
Διιεληθή γιψζζα.
4. ε θάζε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη: ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο ηνπ πξντφληνο. ηνηρεία
θαηαζθεπαζηή - ρψξα θαη εξγνζηάζην θαηαζθεπήο Τιηθφ θαηαζθεπήο, Μέγεζνο ε έλδεημε «
ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΗ» θαη ν ηξφπνο απνζηείξσζεο Αξηζκφο παξηίδαο ήκαλζε CE
Σν πιηθφ ζπζθεπαζίαο απαηηείηαη λα είλαη ηαηξηθφ ραξηί θαη πιαζηηθφ θηικ θαη ζα επηιέγεηαη ζχκθσλα
κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6 ηεο απφθαζεο.
Η ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να κε ρξεζηκνπνηείηαη κε «παξαιδευδε» εθηφο αλ ηα
πξνζθεξφκελα είδε είλαη ζπκβαηά κε ηελ παξαιδευδε, νπφηε απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ
πξνζθνξά.
5. Σν
εξγνζηάζην
παξαγσγήο
λα
είλαη
πηζηνπνηεκέλν
θαηά
ISO
9001, φπσο
απηφ ηζρχεη (ISO 9001-2003)
Να θαηαηεζνχλ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά.
6. Σν πξντφλ πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ ΓΤ7/2480/1994 θνηλή Τπνπξγηθή
απφθαζε
ζε ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 93/42/Δ.Δ./14-06-1993.
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Οη ζπκκεηέρνληεο λα θαηαζέηνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επηθπξσκέλα αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ
γηα ηε ζήκαλζε CE πνπ έιαβαλ απφ ηνλ αληίζηνηρν θνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ.
7.
Σν πξντφλ λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ παξαιαβή , ε εκεξνκελία
παξαγσγήο ηνπο λα κελ είλαη πξνγελέζηεξε ησλ έμη (6) κελψλ απφ απηήλ ηεο παξαγσγήο.
8.
Οη ζπκκεηέρνληεο λα:
- ππνβάιινπλ δήισζε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42/Δ.Δ./14-06-1993.
δειψζνπλ ηνλ Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ γηα ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο CE, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ
αλαγλψξηζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ απφ ηελ επηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
9.
Να θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηθαλφο αξηζκφο δεηγκάησλ, ζε φια ηα κεγέζε πνπ
πξνζθέξνληαη, γηα έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
10. ε πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ κεηνδφηεο, γηα θάζε παξηίδα πιαζηηθψλ ζπξηγγψλ κηαο ρξήζεο,
πνπ ζα παξαδίδνπλ, λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο έθζεζε εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ (
έιεγρνο ζηεηξφηεηαο, ινηπνί θσηνρεκηθνί έιεγρνη, κε ηα έμνδα ηνπ ειέγρνπ λα βαξχλνπλ ηνλ
πξνκεζεπηή), ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
Ο αξηζκφο παξηίδαο.
Σν φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ.
Η εκεξνκελία ειέγρνπ
Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ.
11. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ1348/04 φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε (Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) θαη ηε ζρεηηθή Δπξσπατθή Ννκνζεζία (Οδεγία 9S/79/CE).
12. Η ζχξηγγα λα είλαη κε ελζσκαησκέλε βειφλε, ε πνηφηεηα ηεο νπνίαο λα εμαζθαιίδεη άλεηε
θαη αηξαπκαηηθή θιεβνθέληεζε.
Όζνλ αθνξά ηηο ζχξηγγεο αεξίσλ αίκαηνο (αζθαιείαο επαξηληζκέλεο):
1. χξηγγεο αεξίσλ αίκαηνο κε βειφλε ζε απνζηεηξσκέλε αηνκηθή ζπζθεπαζία θαηάιιειεο γηα
κέηξεζε αεξίσλ αίκαηνο , ειεθηξνιπηψλ θαη κεηαβνιηηψλ ζε αξηεξηαθφ αίκα
2. Να έρνπλ ρσξεηηθφηεηα 3 ml
3. Να είλαη επαξηληζκέλεο κε ηζνξξνπεκέλε κνξθή μεξήο αληηπεθηηθήο επαξίλεο κε Λίζην
(θνληνξηνπνηεκέλε επαξίλε απφ 12IU/ml – 50IU/ml) ρσξίο αληίθηππν ζηνπο ειεθηξνιχηεο.
4. Να δηαζέηνπλ βειφλα κε ιεπηφ ηνίρσκα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πφλνπ θαη ηελ δηεπθφιπλζε
ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο , δηακέηξνπ 23G
5. λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα γηα ηνλ θαηάιιειν εμαεξηζκφ ηεο ζχξηγγαο θαηά ηελ θάζε πιεξψζεσο
6. λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ ιάδη ζηιηθφλεο γηα απνθπγή πξνβιεκάησλ ζην ζχζηεκα πγξψλ ησλ
αλαιπηψλ
7. Να δηαζέηνπλ άθξν luer slip θαη εηδηθφ πξνζηαηεπηηθφ πψκα γηα ηελ απνθπγή αιινίσζεο ηνπ
νμπγφλνπ ηνπ αίκαηνο.
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8. Η βειφλε λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα , κε απνζπψκελν απφ απηή , ην
νπνίν κεηά ηελ ρξήζε λα αζθαιίδεη κε αλαζηξέςηκα γηα απνθπγή αηπρήκαηνο (ηξχπεκα)
9. Να είλαη ζπκβαηέο κε φινπο ηνπο αλαιπηέο αεξίσλ αίκαηνο αλεμαξηήησο κνληέινπ.

Έιεγρνη θαηά ηελ παξαιαβή
Α. Ο Μαθξνζθνπηθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ε νπνία ειέγρεη, εάλ νη πιαζηηθέο
ζχξηγγεο πνπ παξαδίδνληαη, αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, πνπ αμηνινγήζεθε
απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ψζηε λα κελ πξνζθνκίδεηαη νπνηνδήπνηε άιιν είδνο
ζπξηγγψλ, πνπ δελ αμηνινγήζεθε.
Β.Ο Έιεγρνο ζηεηξφηεηαο θαη ινηπνί θπζηθνρεκηθνί έιεγρνη γίλνληαη ζε εξγαζηήξην ηνπ ΔΟΦ (Σα
έμνδα ειέγρσλ θαη ηα δείγκαηα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή).

ΠΙΝΑΚΑ ΜΔ ΔΙΓΗ , ΠΟΟΣΗΣΔ ΚΑΙ Π/Τ
Α/Α ΤΡΙΓΓΔ ΠΛΑΣΙΚΔ ΜΙΑ ΥΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΔ Π/Τ κε ΦΠΑ
1 ΤΡΙΓΓΔ ΙΝΟΤΛΙΝΗ 1ml ΜΔ
ΑΠΟΠΧΜΔΝΗ ΒΔΛΟΝΑ
2 ΤΡΙΓΓΔ 2,5ml ΜΔ ΑΠΟΠΧΜΔΝΗ
ΒΔΛΟΝΗ
3 ΤΡΙΓΓΔ 5ml ΜΔ ΑΠΟΠΧΜΔΝΗ
ΒΔΛΟΝΗ
4 ΤΡΙΓΓΔ 10ml ΜΔ ΑΠΟΠΧΜΔΝΗ
ΒΔΛΟΝΗ
5 ΤΡΙΓΓΔ 20ml ΜΔ ΑΠΟΠΧΜΔΝΗ
ΒΔΛΟΝΗ
6 ΤΡΙΓΓΔ ΑΔΡΙΧΝ ΑΙΜΑΣΟ
ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΠΑΡΙΝΙΜΔΝΔ ΜΔ
ΒΔΛΟΝΗ
7 ΤΡΙΓΓΔ 60ml ΜΔ ΜΔΓΑΛΟ ΜΠΔΚ
(ΙΣΙΗ, LEVIN)
8 ΤΡΙΓΓΔ 50ml ΜΔ ΜΙΚΡΟ ΜΠΔΚ (
LUER)

ΦΠΑ

6400

244,8576

17%

10000

384,93

17%

55000

2239,38

17%

55000

3423,42

17%

30000

2657,07

17%

3000

614,25

17%

3000

582,06

9%

12000

2772,96

9%

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 9% ΚΑΙ 17%: 12.918,93
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