
    
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  06/11/2020
        4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                              ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   8484
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
  

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατάθεσης προσφοράς για την
παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ενός κλιβάνου πλάσματος
STERAD 1009TM, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  11.408,00€
με φπα».

    Το  Γενικό Νοσοκομείο  Διδυμοτείχου, με την  Θ.6ο /ΔΣ 19ο /30-10-2020 απόφαση του
Διοικητικού συμβουλίου, αποφάσισε την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την ετήσια
παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ενός κλιβάνου πλάσματος  STERAD 1009TM,
ενδεικτικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης   11.408,00€  με  φπα,  σύμφωνα  με  τις
επισυναπτόμενες προδιαγραφές.

    Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 
    Η οικονομική  προσφορά  σας θα πρέπει να υποβληθεί  ηλεκτρονικά με τη χρήση ψηφιακής
υπογραφής. 
    Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφετε:  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.

Η προσφορά σας  πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, με τη χρήση ψηφιακής
υπογραφής, μέχρι την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:30π.μ. στο e-mail
του  γραφείου  προμηθειών:  promitheies  @1132.  syzefxis  .  gov  .  gr.   Η  αξιολόγηση  των
προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 11:00π.μ.

Στην ηλεκτρονική σας  προσφορά   θα υποβάλλετε τα παρακάτω που θα φέρουν
ονομασία αρχείου, τον αριθμό του εγγράφου,  π.χ.  1.  ΤΕΥΔ,  2.  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ,
3……. κλπ:

1.    το  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ) συμπληρωμένο
από  τον  συμμετέχοντα.  Επισημαίνεται  ότι  η  ημερομηνία  της  ανωτέρω δήλωσης  θα
πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
προ  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν  απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http  ://  www  .  did  -  hosp  .  gr 
(προμήθειες – προκηρύξεις)  και στο ΕΣΗΔΗΣ. Αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 
τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ κατατίθεται με μόνη την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79 Α του Ν. 
4412/2016 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017.
Το TEΥΔ αφορά:

 οι διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε.
 ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλ., όταν τα νομικά   

πρόσωπα είναι Α.Ε.
 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

Τμήμα:    Οικονομικού 
Γραφείο:  Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση:  25ης Μαΐου 152 
Πληροφ.   : Ντινούδη Χρύσα
Τηλέφωνο:  25533-50329
FΑΧ:            25533 50330
E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
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Επισημαίνεται ότι:

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.
4412/2016 (Ά147), το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε
οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν  όλα  ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.  Παραστατικό εκπροσώπησης,  εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς
με αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους.

3. Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα κάθε  συμμετέχοντος,  όπως  το  Φ.Ε.Κ.  ίδρυσης  και  οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινή φωτοαντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και  των εγγράφων τροποποιήσεων του
(για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και
ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου.

4.   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει,  υπογεγραμμένη  σύμφωνα  με  το  άρθρο  73  του  Ν.  4412/2016,  στην  οποία  να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να
δηλώνεται ότι: 

 αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  προσκλησης  κι

έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση

του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

 δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών  πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς,  σύμφωνα  με  την  περ.  γ  του   άρθρου  73  του  Ν.4412/2016  όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4488/2017.

 συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.
 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

5. Τεχνική προσφορά η οποία θα είναι σύμφωνη με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές που
αναφέρονται.  

6. Θα πρέπει  να  κατατεθεί  φύλλο  συμμόρφωσης  με  αναλυτικές  απαντήσεις  στις  τεχνικές
προδιαγραφές – απαιτήσεις που επισυνάπτονται, σύμφωνα με το υπόδειγμα Β΄.

7. Πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις  και  κάθε  άλλου  είδους  έγραφα  που  αποδεικνύουν  τη
συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις διακήρυξης σχετικά με την
ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος. 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ: στην  οικονομική προσφορά θα αναφέρετε η τιμή χωρίς ΦΠΑ
καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί σύμφωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 

- Τιμή / ομάδα μηχανημάτων σε ΕΥΡΩ ελεύθερου, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ
τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών μέχρι και την ολοκλήρωση των εκάστοτε
εργασιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων. 

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς
ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Η αναγραφή  της  τιμής  σε  ΕΥΡΩ,  μπορεί  να  γίνεται  με  δύο  δεκαδικά  ψηφία,
εφόσον  χρησιμοποιείται  σε  ενδιάμεσους  υπολογισμούς.  Το  γενικό  σύνολο
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στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο
είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

     Το  κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή.  Προσφορές  που  θέτουν  όρο
αναπροσαρμογής  της  τιμής  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες. Επισημαίνεται  ότι  η
προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη:
     Α. η τιμή της προσφοράς,  για την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης και
επισκευής για τον κλίβανο του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου.
     Β. το κόστος των κιτ συντήρησης και ανταλλακτικών όταν αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται
ως «δωρεάν» στην οικονομική προσφορά,
     Γ. το κόστος που απαιτείται για την μετάβαση και διαμονή του συνεργείου, πέραν των
προγραμματισμένων επισκέψεων, σε περίπτωση βλάβης, όταν αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται
ως «δωρεάν» στην οικονομική προσφορά.
    Στις  περιπτώσεις  Β  &  Γ  προϊόντων  και  υπηρεσιών  που  προσφέρονται  δωρεάν,  θα
αναγράφεται  η  ένδειξη  «ΔΩΡΕΑΝ»  στην  οικονομική  προσφορά.  Εφόσον  αυτό  δεν  έχει
αποτυπωθεί στο σύνολό της οικονομικής προσφοράς,  ο προσφέρων επισυνάπτει  σχετικά
αρχεία.
    Στην προσφορά σας, για  συντήρηση όπου δεν συμπεριλαμβάνονται τα ανταλλακτικά, θα
πρέπει  να  επισυνάπτετε  τιμοκατάλογο  ανταλλακτικών,  αναλωσίμων  καθώς  και  των  κιτ
συντήρησης, οι τιμές των οποίων θα ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης. Επίσης θα
πρέπει να αναφέρετε το ποσό που απαιτείται για την επίσκεψη του συνεργείου, πέραν των
προγραμματισμένων επισκέψεων, σε περίπτωση βλάβης, η οποία θα ισχύει επίσης για όλο το
διάστημα της σύμβασης. 
   Η  μη  κατάθεση  οικονομικής  προσφοράς  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρούσα
πρόσκληση  συνιστά τoν αποκλεισμό του συμμετέχοντα.
         Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή. Υπηρεσία η οποία
αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή
αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
    Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος  κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται
στην  οικονομική  προσφορά  θα  είναι  οι  τελικές  τιμές  μετά  την  έκπτωση.  Επίσης  δεν
επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή
επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
        Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου
ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς,  οι
διαγωνιζόμενοι  δεν  δικαιούνται,  κατά  την  γνωστοποίηση  της  συγκατάθεσής  τους,  να
υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.

   

  Σημειώνεται,  ότι  το  Νοσοκομείο  διατηρεί  το δικαίωμα να  ζητήσει  την  προσκόμιση  των
ανωτέρω δικαιολογητικών κατά την υπογραφή της σύμβασης.

   Για ότι δεν αναφέρεται στην πρόσκληση ισχύουν τα αναφερόμενα στην περί προμηθειών
του Δημοσίου Νομοθεσία. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΥΛΝΤΟΥΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ   STERRAD   100  S  TM

Η συντήρηση περιλαμβάνει 2 υποχρεωτικές συντηρήσεις το χρόνο 
Η διαδικασία συντήρησης περιλαμβάνει:
 Προληπτική συντήρηση επιπέδου 1, εξαμηνιαία ή μετά από 750  κύκλους λειτουργίας  από

την τελευταία Συντήρηση Επίπεδου 2, και
 Προληπτική συντήρηση επιπέδου 2, με τη συμπλήρωση 12 μηνών ή 2.250 κύκλων 

λειτουργίας από την τελευταία Συντήρηση Επιπέδου 2.
 Ζητούμενες  ελάχιστες  επανορθωτικές  συντηρήσεις  (βλάβες):  απεριόριστος  αριθμός

εκτάκτων  βλαβών,  εφόσον  προκύψουν,  μέσα  στα  πλαίσια  ασφαλούς  χειρισμού  &
εντός των παραμέτρων χειρισμού του μηχανήματος.

 Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται
 Υποχρεωτικές  βελτιώσεις  συμπεριλαμβάνονται  με  αναβαθμίσεις,  διορθωτικές

επεμβάσεις, τροποποιήσεις ασφαλείας του κλιβάνου, που κατά καιρούς εκδίδονται από
την εταιρεία  και  χαρακτηρίζονται  ως  απαραίτητες  θα  παρέχονται  δωρεάν  προς  το
νοσοκομείο, όπως επίσης και τα σχετικά ανταλλακτικά

 Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει:
1. Βεβαίωση  του  κατασκευαστικού  οίκου  ή  του  αντιπροσώπου  του  οίκου  για  την

απρόσκοπτη  παροχή  των  απαιτούμενων  ανταλλακτικών  που  θα  χρειαστούν  για  τις
προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων καθ’όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.

2. Πιστοποίηση  ISO 9001/2008 που αφορά την τεχνική υποστήριξη των προς συντήρηση
μηχανημάτων.

3. Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά  εκπαίδευσης του κατασκευαστικού  οίκου ότι  οι  τεχνικοί  του
Συντηρητή έχουν εκπαιδευτεί στα υπό συντήρηση μηχανήματα.

4. Οργανωμένο  Τμήμα  Service.Πτυχία  και  πίνακας  προσωπικού  θεωρημένος  από  την
Επιθεώρηση Εργασίας θα πρέπει να κατατίθενται με την προσφορά.

5. Τα ανταλλακτικά που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι τα γνήσια, εγκεκριμένα από
τον Κατασκευαστικό Οίκο.

 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος  της σύμβασης αναλαμβάνει  κάθε επισκευή βλάβης του μηχανήματος  που
τυχόν θα προκύψει, κατόπιν ορθής και ενδεδειγμένης χρήσης του, σε όλη την διάρκεια
ισχύος της παρούσας σύμβασης.

2. Κάθε έξοδο που έχει σχέση με την μετάβαση, παραμονή και επιστροφή των τεχνικών της
αναδόχου εταιρείας, όσες φορές και αν χρειαστεί, βαρύνει τον ανάδοχο.

3. Στο κόστος της αναφερόμενης  ετήσιας  συντήρησης περιλαμβάνονται  όλες  οι  εργασίες
επισκευής και προληπτικών συντηρήσεων   που απαιτούνται καθώς και τα ανταλλακτικά
επισκευών  (έκτακτων  βλαβών) και  προληπτικών  συντηρήσεων.  Δεν  περιλαμβάνονται
βλάβες  που  προέρχονται  από  συνθήκες  λειτουργίας  άλλες  από  αυτές  που  ορίζει  ο
κατασκευαστής (π.χ. θερμοκρασίας, υγρασίας, τάση δικτύου, χρησιμοποίηση μη γνήσιων -
ξένων  ανταλλακτικών  και  αναλωσίμων  μετά  από  επέμβαση  αναρμόδιου  ατόμου  στην
συσκευή).  Επίσης,  βλάβες  οφειλόμενες  σε  κακό  χειρισμό,  φωτιά,  σεισμό,  κακόβουλη
ενέργεια ή άλλο εξωγενή παράγοντα. Στις περιπτώσεις αυτές το κόστος επισκευής βαρύνει
το Νοσοκομείο.
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4. Στις επανορθωτικές συντηρήσεις -έκτακτες βλάβες- ο χρόνος προσέλευσης του τεχνικού
ορίζεται ως εξής: Με την αναγγελία της βλάβης (προφορικής ή γραπτής) η προσέλευση
των τεχνικών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των είκοσι τεσσάρων (24) έως σαράντα
οκτώ ωρών. 

5. Η ανάδοχος εταιρία αναλαμβάνει την κατά τα ειδικά εγχειρίδια και τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού Οίκου, του οποίου είναι εξουσιοδοτημένος πάροχος τεχνικών υπηρεσιών
στην  Ελλάδα,  την  συντήρηση  των  μηχανημάτων  καθ’  όλη  την  διάρκεια  ισχύος  της
σύμβασης και από τεχνικούς ειδικά εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο.

6. Κατά την συντήρηση η εταιρία θα προβαίνει σε πάσα κατά την άποψή της απαιτούμενη
τεχνική  μετατροπή  για  την  αρτιότερη  και  ασφαλή  λειτουργία  και  απόδοση  των
μηχανημάτων

7. Η εταιρία παρέχει την διαβεβαίωση ότι οι ανωτέρω εργασίες συντήρησης θα διεξάγονται
κατά τρόπο τεχνικώς άρτιο και σύμφωνα προς τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές και
οδηγίες  του  κατασκευαστή  των  μηχανημάτων,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ομαλή  και
ασφαλής λειτουργία αυτών.

8. Υποχρεούται  μετά  την  ολοκλήρωση  των  εκάστοτε  εργασιών  συντήρησης  ή
αποκατάστασης βλαβών να εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, το οποίο θα υπογράφεται από τον
υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ή από άλλο εξουσιοδοτημένο για το
σκοπό αυτό  υπεύθυνο,  στον οποίο  και  θα  παραδίδεται  το αντίτυπο  του Δελτίου  που
προορίζεται για το Νοσοκομείο.

9. Οι συντηρήσεις των μηχανημάτων καθώς και οι επισκευές αυτών, θα πραγματοποιούνται
κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες(Δευτέρα-Παρασκευή)  και  ώρες(08:00π.μ.-03:00μ.μ.)εκτός
εορτών,αργιών,κτλ.

10. Στην προσφορά σας θα πρέπει να αναγράφετε το κόστος για την ώρα εργασίας και των
ωρών ταξιδιού/ώρα σε περίπτωση έκτακτης βλάβης.

11. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβαίνει  σε  εργασίες  αντικατάστασης-αλλαγής  ή
αναβάθμισης  software ή  hardware των  συστημάτων,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες-
ενημερώσεις του κατασκευαστή, χωρίς επιπλέων κόστος για το Νοσοκομείο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που οι ειδικές υποχρεώσεις και προληπτικές συντηρήσεις έρχονται
σε αντίθεση με τις ειδικές για το κάθε μηχάνημα θα ισχύουν αυτές του μηχανήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ
 ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕ ΦΠΑ

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ …………… ……………

……………………………………………………………………………………………………………
….

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑ 
ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΡΦΗ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
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