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ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΟΤ
ΤΛΙΚΟΤ (ΜΔ ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν.
ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΗ 22.560,45€ ΤΜΠ. ΦΠΑ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ
ΚΑΣΑΚΤΡΧΔΧ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ ΚΑΙ ΜΔ ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ.
α. Ν.4412/2016, (ΦΔΚ η. Α' 147/8-8-2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ,
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ - Πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα
ΥΔΣ:

β. Ν.4782/2021
γ. Τπ’ αξηζκ. 27ε Δ../18Ο ζέκα 11-11-2022 απνθάζεσο ηνπ Γ πεξί εγθξίζεσο
δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε απεπζείαο αλάζεζε θαηόπηλ Πξνζθιήζεσο πξνο θάζε
ελδηαθεξόκελν γηα ηελ πξνκήζεηα νξζνπεδηθνύ πιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρεηξνπξγείνπ ηνπ Γ.Ν.
Κεθαιιελίαο.
δ. Σν Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ε. Σν Ν.4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο
Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ
π.δ.318/1992 (Α 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» & εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
ζη. Σν Ν.4912/2022 (ΦΔΚΑ'59/17-03-2022) Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο.
δ. Σν Ν. 4727/2020 Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία
ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο
(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.
ε. Σν Π.Γ.28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα
έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
ζ. Σν Π.Γ.80/2016 (Α 145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο”,
η. Τπ’αξίζκ. ΑΓΑ: ΦΝ6Θ4690ΒΓ-ΦΗΧ Αλάιεςε δεζκεύζεσο.
Σο Γεληθό Νοζοθοκείο Κεθαιιελίας, ιακβάλοληας σπόυε ηα αλφηέρφ ζτεηηθά,
γλφζηοποηεί ζε θάζε ελδηαθερόκελο όηη προβαίλεη ζε πρόζθιεζε σποβοιής προζθοράς
γηα ηελ προκήζεηα ορζοπεδηθού σιηθού (ΜΕ ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ) γηα ηης αλάγθες ηοσ
τεηροσργείοσ ηοσ Γ.Ν. Κεθαιιελίας, προϋποιογηζκού δαπάλες 22.560,45€ ζσκπ. ΦΠΑ θαη
κε θρηηήρηο θαηαθσρώζεφς ηελ πιέολ ζσκθέροσζα από οηθολοκηθή άπουε προζθορά
κόλο βάζεη ηηκής- (επηζσλάπηοληαη ηετληθές προδηαγραθές & πηζαλή προϋπ. δαπάλε- βι.
παράρηεκα Α’).
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Καηόπηλ ηνύησλ, παξαθαιείζζε όπσο απνζηείιεηε ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε έληππε
κνξθή, ηα αθόινπζα, ζε ηξεηο (3) ππνθαθέινπο:
I. ηα «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ζε δύν αληίγξαθα,
II. ηελ «ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζε δύν αληίγξαθα θαη
III. ηα «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΔΧ» ηεο πξνκήζεηαο, ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζ. 80 ηνπ Ν. 4412/2016, θαηά
πεξίπησζε.
ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ:
Με ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», θαηαηίζεληαη ηα εμήο:
1. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη:
α. όηη απνδέρεηαη όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνζθιήζεσο,
β. όηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνύκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ηεο παξνύζαο πξνζθιήζεσο,
γ. όηη ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθό θαη ηερληθά κέζα, θηι.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο,
δ. όηη ε πξνζθνξά ηνπ ηζρύεη γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ εθαηόλ είθνζη (120) εκεξώλ
από ηελ επόκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ
Με ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ », θαηαηίζεληαη ηα εμήο:
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή γηα ην ππό πξνκήζεηα είδνο ζηελ ειιεληθή γιώζζα, όπσο απηή
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο πξνζθιήζεσο θαη ηα
ζπλππνβαιιόκελα πηζηνπνηεηηθά, ώζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο, ζηελ νπνία θαηαηίζεληαη ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, δηακνξθσκέλα σο εμήο:
α.
Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο ζα δίλνληαη ζε επξώ (EURO) θαη ζα αλαγξάθνληαη
αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμύ ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο
αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή νινγξάθσο.
β.
ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό Φ.Π.Α, επί ηνηο εθαηό ζην νπνίν
ππάγεηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα θαη ζα βαξύλεη ην Ννζνθνκείν.
γ. Ιζρύεη όηη νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο ζύκβαζεο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεώξεζε ησλ ηηκώλ ηεο πξνζθνξάο
θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ αλαδόρνπ πέξαλ ηνπ πξνζθεξόκελνπ αληίηηκνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ απνπιεξσκή ηεο.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο
πξνζθνξά (ζε ρσξηζηή ζηήιε) λα αλαγξάςνπλ ηηο ηηκέο ηνπ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ θαη ηνλ
Α/Α θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ην είδνο δελ
παξαθνινπζείηαη από ην ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΧΝ απηό ζα δειώλεηαη ζε ππεύζπλε δήισζε.
Πξνζθνξέο αλώηεξεο ηνπ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Με ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΔΧ», θαηαηίζεληαη όζα αθνξνύλ ηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζ. 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθόηεξα:
α.
Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη
από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο
ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο
πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη, όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζ. 73 ηνπ Ν.
4412/2016, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαηξέζεσο, ηεο
απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο
ρξεσθνπίαο.
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Σν απόζπαζκα αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο
επζύλεο (Δ.Π.Δ.), ησλ Ιδησηηθώλ Κεθαιαηνπρηθώλ Δηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθώλ
εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ζηνλ πξόεδξν, ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλώλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο,
Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ,
δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή ζηα πξόζσπα πνπ έρνπλ
εμνπζία εθπξνζσπήζεσο, ιήςεσο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό.
β. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, θαη είλαη ζε ηζρύ θαηά
ην ρξόλν ππνβνιήο ηνπ ή πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ,
από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ
αθνξά ηελ θαηαβνιή Φόξσλ θαη εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο). ε
πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξίπησζεο (2) εθδίδνληαη
κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο,
από ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό.
Γηα ηελ απόδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ πξνζθνκίδεηαη
απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο εθδηδόκελν από ηελ Α.Α.Γ.Δ.
Γηα ηελ απόδεημε ηεο εθπιεξώζεσο ησλ ππνρξεώζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνύο θνηλσληθήο
αζθαιίζεσο πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθό εθδηδόκελν από ηνλ e-EΦKA.
Παξάιιεια θαηαηίζεηαη ππεύζπλε δήισζε όηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε
κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο όζνλ αθνξά ζηελ
θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο.
Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηνπ
νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016.
ρεηηθά κε ηα έγγξαθα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016, νη έλνξθεο
βεβαηώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ
ππνβνιή ηνπο θαη νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξνζθιήζεσο.
Οη ππεύζπλεο δειώζεηο πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόκελν, άιισο επηθέξνπλ
θπξώζεηο θαη λα θέξνπλ ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζπκβάζεσο (ήηνη ε
εκεξνκελία ηεο παξνύζαο πξνζθιήζεσο).
Κάζε πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Ν. 4412/2016 όπσο απηόο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζηελ Διιεληθή Γιώζζα θαη ππνβάιιεηαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,
ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:
α. ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα,
β. ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηε
δηαδηθαζία),
γ. ν ηίηινο ηεο ζπκβάζεσο (ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο),
δ. ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ),
ε. ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα (απνζηνιέαο).
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο έληππεο πξνζθνξάο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο
νξίδεηαη ε Πέκπηε 24-11-2022 θαη ώρα 12:00 κ.κ. θαηά ηελ νπνία ζα δηελεξγεζεί θαη ε
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο επηζπλάπηνληαη ζην ηέινο ηεο παξνύζαο.
Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα: Η Πξόζθιεζε είλαη αλαξηεκέλε ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζην ΚΗΜΓΗ,
Η πξνζθνξά ζα απεπζύλεηαη ζην γξαθείν πξνκεζεηώλ ηνπ Γ.Ν. Κεθαιιελίαο.
Πξνζθνξά πνπ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ζα απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
• Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: Δθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο.

ΑΔΑ: ΨΦ084690ΒΔ-3ΘΧ
4

• Ο πξνκεζεπηήο ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο.
• Σν θόζηνο κεηαθνξάο, παξαδόζεσο ηνπ είδνπο βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν.
• Δπί ηεο πξνζθνξάο ζαο λα αλαγξάθεηε & ηνλ ρξόλν παξαδόζεσο ηνπ πιηθνύ.
Γηα όηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνύζα, ηζρύνπλ νη πεξί πξνκεζεηώλ «ΝΟΜΟΙΓΙΑΣΑΞΔΙ».
Παξαθαιώ όπσο απνζηείιεηε ηελ πξνζθνξά ζαο ζηελ θάησζη δηεύζπλζε:
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΟΓΟ ΟΤΗΓΙΑ Σ.Κ:28100 ΑΡΓΟΣΟΛΙ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΟΤ Γ.Ν.ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΑΡΣΙΝΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α)
ΣΟ 12007/16-11-2022 ΔΓΓΡΑΦΟ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

1. Δζσηεξηθή νζηενζύλζεζε πιάθεο BUTTRESS ζτήκαηος L:
α. Δζσηεξηθή νζηενζύλζεζε. Πιάθεο ππνζηήξημεο ζρήκαηνο L. (L-buttress plates). Από
αλνμείδσην ράιπβα, ΑΡΙΣΔΡΔ:
Α. αξηζηεξό L 8 νπώλ- ηεκάρηα (3)
Β. αξηζηεξό L 6 νπώλ- ηεκάρηα (5)
Γ. αξηζηεξό L 5 νπώλ- ηεκάρηα (2)
Γ. αξηζηεξό L 4 νπώλ- ηεκάρηα (2)

β. Δζσηεξηθή νζηενζύλζεζε. Πιάθεο ππνζηήξημεο ζρήκαηνο L. (L-buttress plates). Από
αλνμείδσην ράιπβα, ΓΔΞΙΔ:
Α. δεμηό L 8 νπώλ- ηεκάρηα (3)
Β. δεμηό L 6 νπώλ- ηεκάρηα (4)
Γ. δεμηό L 5 νπώλ- ηεκάρηα (2)

2. Δζσηεξηθή νζηενζύλζεζε πιάθεο BUTTRESS ηύποσ Σ:
α. Δζσηεξηθή νζηενζύλζεζε πιάθεο Σ buttress από αλνμείδσην ράιπβα:

Α. 5 νπώλ- ηεκάρηα (2)
Β. 6 νπώλ- ηεκάρηα (4)
Γ. 8 νπώλ- ηεκάρηα (4)
3. πιάθα 1/3 7 νπώλ από αλνμείδσην ράιπβα- ηεκάρηα (5)
4. πιάθεο DCP απηνζπκπηέδνπζεο θαξδηέο 15 νπώλ από αλνμείδσην ράιπβα- ηεκάρηα (2).
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ 13%

1)ΠΛΑΚΕ BUTTRESS ΣΧΗΜΑΤΟΣ L
ΑΡΙΣΕΡΟ L 8
ΟΠΩΝ

3

565,00€

1.695,00€

220,35€

1.915,35

ΑΡΙΣΕΡΟ L 6
ΟΠΩΝ

5

565,00€

2.825,00€

367,25€

3.192,25

ΑΡΙΣΕΡΟ L 5
ΟΠΩΝ

2

565,00€

1.130,00€

146,90€

1.276,9€

ΑΡΙΣΕΡΟ L 4
ΟΠΩΝ

2

565,00€

1.130,00€

146,90€

1.276,9€

ΔΕΞΙΟ L 8 ΟΠΩΝ

3

565,00€

1.695,00€

220,35€

1.915,35

ΔΕΞΙΟ L 6 ΟΠΩΝ

4

565,00€

2.260,00€

293,80€

2.553,80€

ΔΕΞΙΟ L 5 ΟΠΩΝ

2

565,00€

1.130,00€

146,90€

1.276,9€

2)ΠΛΑΚΕ BUTRRESS ΤΥΠΟΥ Τ
5 ΟΠΩΝ

2

565,00€

1.130,00€

146,90€

1.276,9€

6 ΟΠΩΝ

4

565,00€

2.260,00€

293,80€

2.553,80€

8 ΟΠΩΝ

4

565,00€

2.260,00€

293,80€

2.553,80€

3)ΠΛΑΚΑ 1/3

5

330,00€

1.650,00€

214,50€

1.864,50€

4)ΠΛΑΚΕ DCP
ΑΤΣΟΤΜΠΙΕΖΟΤ
Ε ΦΑΡΔΙΕ 15
ΟΠΩΝ

2

400,00€

800,00€

104,00€

904,00€

ΣΥΝΟΛΟ

38

19.965,00€

2.595,45€

22.560,45€

7 ΟΠΩΝ

