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ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΔΙΓΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ» 

 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  Ημεπομηνία: 6-6-16 

Ημέπα: Γεςηέπα 

Ώπα:12:00μ.μ. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ημεπομηνία:6-6-16 

Ημέπα: Γεςηέπα 

Ώπα: 10:00π.μ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα 
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ (ΔΣΗΙΑ) 5.999,36€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 
)  

ΚΩΓΙΚΟ CPV 
15612500-6 

ΠΟΟΣΗΣΑ  Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα 
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ένα έηορ κε δηθαίσκα ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο γηα παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο 
γηα ηξεηο αθόκε κήλεο κεηά από απόθαζε 
ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ  Οη ηηκέο ππόθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 
θαη ηξίησλ λόκηκεο θξαηήζεηο  

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ  
(ΑΡΘΡΟ 24 λ. 2198/94)  

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο 
εηζνδήκαηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ 
Ν. 2198/94 . 

 



 

Έσονηαρ ςπότη:  

1. Σιρ διαηάξειρ όπυρ αςηέρ ιζσύοςν:  

1.1. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 

3527/2007 (ΦΔΚ 25/η. Α/9-2-2007).  

1.2. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) 

όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.3. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ», (Φ.Δ.Κ. 150/Α/2007), 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4038/2012. 

1.4. Σνπ Π.Γ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35/29–6–2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο».  

1.5 Σελ κε αξ.πξση.3499/21-3-16 δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

1.6 Σελ κε αξ.πξση.5392/5-5-16 δηαθήξπμε ηνπ επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ 

2. Σιρ αποθάζειρ:  

2.1. Σελ αξηζκ. πξση.11/26-5-16, απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζέκα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ κε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο βάζεη ηνπ 

Π.Γ.118/2007, άξζξν 22, ιόγσ ηνπ όηη θακία πξνζθνξά δελ θαηαηέζεθε ζηελ 

επαλαπξνθήξπμε  ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υίος πποβαίνει ζε Ανοικηή Γιαδικαζία 

Γιαππαγμάηεςζηρ, με γπαπηέρ ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ για ηην ππομήθεια 

«ΔΙΓΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ». 

 

 
ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ 
 
 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή 

ελώζεηο/θνηλνπξαμίεο απηώλ ή ζπλεηαηξηζκνί. 

 Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ 

Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό.  



 Ο δηαγσληζκόο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο 

παξνύζαο πξνθήξπμεο. 

 Η παξνύζα ΠΡΟΚΛΗΗ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο (www.xioshosp.gr)θαη ζην πξόγξακκα Γηαύγεηα. 

 Οη Πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηόλ είθνζη 

κέξεο (120) (άξζξν 13, παξ. 1, ΠΓ 118/07) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζεζκία 

πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ.  

 Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

 

ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Π.Γ. 118/07, ζηελ ειιεληθή γιώζζα κέζα ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. ε έλα από ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο 

πξσηόηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε ιέμε 

“ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” λα κνλνγξάθεηαη από ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη λα θέξεη ζπλερή 

αξίζκεζε. Σν πεξηερόκελν ηνπ πξσηνηύπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν από θάζε αληίγξαθν 

ηεο πξνζθνξάο.  

2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:  

2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.  

2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό  

2.3. Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ,  

2.4. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα  

2.6  Δθόζνλ ν θάθεινο απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε 

ηξόπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην ανοισθεί από ηην 

ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία 

3.1 Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη: 

 

Υπεύθυνη δήλωζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη , ζηελ νπνία: 
 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν 
ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο.  
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

http://www.xioshosp.gr/


ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 
 
1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 
60/2007, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 
άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΔΕΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη 
ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΕΠΠΑ ηνπ 
πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
(EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο 
Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 
(EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ 
ηελ Οδεγία 2001/97/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε 
ην λ. 2331/1995 (Α΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄305). 
 
2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, 
πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  
3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε 
ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  
 
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 
 ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ηεο 
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Δ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε 
ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 
 ή αλάινγε θαηάζηαζε; πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ 
πξνζθέξνληνο 
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο φηη είλαη:  
α) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 
β) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο  ηνπ  δηαγσληζκνχ. 
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ 
πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Δ. 118/2007 
θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, 
επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 
θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 



 
 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα 
θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
Π.Δ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 1.6.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
(πίλαθαο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Δ.118/2007. 
 

Υπεύθυνη δήλωζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη , γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ην άξζξν 
8α παξ. 1 θαη 2 Π.Δ. 118/2007, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, ζρεηηθά 
κε ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ 
ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ 
ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 
πγθεθξηκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ζηελ ππεχζπλε 
δήισζε είλαη ηα αθφινπζα: 
 
1. Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
1559/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: 
 Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ 
ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ 
ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
 
     Όηη ζα πξνζθνκίζεη δείγκα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ, πεξηγξαθή ή 
θσηνγξαθία απηψλ, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί. 
     Όηη δηαζέηεη πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε 
δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ENISO… ή 
ηζνδχλακν. 

Υπεύθυνη δήλωζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ 
πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/2007. 

Υπεύθυνη δήλωζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 
1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη 
αλεπηθχιαθηε γλψζε. 
3. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 
πξνθεξπζζφκελεο πξνκήζεηαο. 
4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη 
αθξηβή  
5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε 
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – 
καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 



δηαγσληζκνχ 

 

3.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ πνπ ζα έρεη ηελ κνξθή όπσο ην παξάξηεκα Ι, γηα ηα 

παξαθάησ είδε θαη πνζόηεηεο: 

 

   ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΕΙΔΧΝ (ΑΡΙΘΜΟ-    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

Αξηζκφο 
Είδνπο 

Είδνο 
Αγαζνχ 

Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο 
(ζχκθσλα κε ην 
Κεθάιαην Γ) 

Πνζφηεηα 

1. Άξηνο θηινχ  3550θηιά 

2. Φσκάθηα 
ζάληνπτηο  

Με ζηξνγγπιά  
120 γξακ. 

14500ηεκ. 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

1. Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξώ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ 

λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο θαηά ην ρξόλν πιεξσκήο θαη ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν από 

ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ 

ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ.  

2. Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα 

παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. Από θάζε ηηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ ζα 

γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε 

θνξά Νόκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ.  

 Η αμία ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί δελ δύλαηαη λα μεπεξάζεη ηα 

5.999,36€ (κε ΦΠΑ) πνπ είλαη θαη ην ύςνο ησλ πξνϋπνινγηζκνύ. Η ππεξεζία 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο όπσο απηέο πξνθύςνπλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

κελ πξνκεζεπηεί θξέαηα  γηα νιόθιεξε ηε ζπκβαηηθή αμία. 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  

                                                        α.α. Η Γ/ΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

 

                                                                           ΔΛΔΝΗ ΒΟΤΣΙΔΡΟΤ 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  

Αξηζκ
φο 
Είδνπ
ο 

Είδνο 
Αγαζνχ 

Καηαζ
θεπαζη
ήο 

Κσδηθ
φο 
Καηαζ
θεπαζ
ηή 

Σηκή 
κνλάδα
ο (ρσξίο 
ΦΠΑ) 
Αξηζκεη
ηθψο 

Σηκή 
κνλάδα
ο (κε 
ΦΠΑ) 
Αξηζκεη
ηθψο 

Πνζφη
εηα 

πλνιηθφ 
Κφζηνο 
Αξηζκεηηθ
ψο 

πλνιηθφ 
Κφζηνο 
Οινγξάθ
σο  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

        

 πλνιηθφ  
Κφζηνο 
(Υσξίο 
ΦΠΑ) 

       

 ΦΠΑ        

 χλνιν κε 
ΦΠΑ 

       

 

 

 

   

 

 


