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Α.Π.: ΕΞΕΛ/2017/98 

Αθήνα, 19.05.2017 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για την  προμήθεια  « Συρίγγων 1ml, μιας χρήσης,  ποσότητας 150.000 τεμαχίων,   για ένα έτος,  για τις ανάγκες 

της δράσης ανταλλαγής συρίγγων που υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.440,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και των πάσης φύσεως φόρων, 

κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου»  

 
Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση σκοπιμότητας  

δαπάνης από το Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ, ΑΕΔ- ΕΞΕΛ/2017/41/19.04.2017  

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Συρίγγων 1ml, μιας 

χρήσης, ποσότητας 150.000 τεμαχίων,  για ένα έτος,  για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής συρίγγων που 

υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ» σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την  Τεχνική 

Περιγραφή  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α ,  την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή προμήθειας Ανάδειξη  ενός   αναδόχου για  την προμήθεια  « ΣΥΡΙΓΓΩΝ  ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1ml 

ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ (ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ) 27G x 1/2’’ 0.40x12mm, μιας χρήσης   

ποσότητας 150.000 τεμαχίων,  για ένα έτος  για τις ανάγκες της δράσης 

ανταλλαγής συρίγγων που υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ» 

 

Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης 

Ψ1ΒΤΟΠ9Υ-9ΟΞ 

KAE 6491 

C.P.V 33140000-3 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

6.000,00€ 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με 

ΦΠΑ 24% 

7.440,00€ 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Απαιτούμενα προσόντα 

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της  υπό ανάθεσης 

προμήθειας, πληρούν τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις 
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που προβλέπονται στο παρόν και διαθέτουν την απαιτούμενη 

επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια. 

 

Υποβολή προσφορών Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο της προμήθειας. 

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  κατατίθενται  εντός καλά κλειστού φακέλου και πρέπει να 

περιέχουν τα εξής:  

    

1. Πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο) που εκδίδεται από 

αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει  ότι είναι  

ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής   ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

2. Πιστοποιητικό  του οικείου Επιμελητηρίου (πρωτότυπο ή ευκρινές 

αντίγραφο), με το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή τους. 

 

3. Νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχειρηματικής μονάδας. 

 

4.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 που θα 

αναφέρει την χώρα προέλευσης των προϊόντων. 

 

5. Κατάθεση του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Παράρτημα Γ΄), 

συμπληρωμένο με σφραγίδα και υπογραφή του υποψήφιου 

αναδόχου. 

 

6. Κατάθεση της Οικονομικής  Προσφοράς θα γίνει με τη συμπλήρωση 

του συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα 

Β΄),  με σφραγίδα και υπογραφή του υποψήφιου αναδόχου. 

 

7. Κατάθεση ενός (1) δείγματος. 

 

Τεχνική Περιγραφή Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Οικονομική Προσφορά Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της 

εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 

24 Ν. 3846/2010.  

Oι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να αναγράφουν στην προσφορά 

τους, εκτός από την τιμή των προσφερομένων ειδών, τον κωδικό και την 

τιμή με την οποία αυτά έχουν καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών. Στην 

περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο 

Τιμών αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην Οικονομική Προσφορά. Η 

σύγκριση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει με αυτές του 

Παρατηρητηρίου τιμών που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής των 

Προσφορών.   
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Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.  

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές 

ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης.  

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό 

φάκελο  με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην 

οδό Κουμουνδούρου 28 , Αθήνα,  το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 31  Μαΐου  

του 2017, και ώρα 11:00.  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την 

επεξεργασία των προσφορών της παρούσας να καλέσει τους προσφέροντες 

για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα 

διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

Ανάθεση/Συμφωνητικό    Μετά την ανάθεση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) 

εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.  

Τρόπος πληρωμής /  Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνεται   για κάθε τμηματική παραλαβή και 

οπωσδήποτε μέσα σε χρονικό διάστημα  60 ημερολογιακών ημερών από 

την: α) παραλαβή των προϊόντων με την προσκόμιση των νομίμων 

δικαιολογητικών  β) με τη σύνταξη του πρωτόκολλου τμηματικής  

παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής που θα ορισθεί και γ) με την 

προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει, 

κράτηση 0,06 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, (Ν.4412/2016), παρακράτηση 2% υπέρ 

των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007) ,  καθώς και παρακράτηση  

4% φόρος εισοδήματος  (Ν.4172/2013). 

Παραλαβή Ειδών Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη με δικά του 

μέσα, ευθύνη και δαπάνες, μέσα  σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών 

στις εγκαταστάσεις που θα του υποδείξει το ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα . 

Ειδικότερα, η παράδοση  των συρίγγων   θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με 

τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ και κατόπιν σχετικής παραγγελίας που θα 

αποστέλλεται στον Ανάδοχο μέσω  FAX ή μέσω  ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής. Σε 

περίπτωση που η ΕΠ αμφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την 

προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών παραδιδόμενων από τον προμηθευτή 

ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους 
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συσκευασίας, τους όρους της πρόσκλησης , τότε η επιτροπή παραλαβής έχει 

το αποκλειστικό και αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην παραλάβει το είδος ή 

τα είδη. 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2105200800  

Όνομα Υπεύθυνου: Καραπάνου Μαρία 

Ματαίωση πρόσκλησης      Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και 

διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών 

προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της διαδικασίας, χωρίς οι συμμετέχοντες να 

έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί 

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης καθορίζονται με την 

Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» 

 

Οι συγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τις πλαστικές σύριγγες μιας χρήσης «Τύπου Β» (δηλαδή είναι 

εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβλυμα) και απαιτείται να είναι καθ΄όλα σύμφωνες με την παραπάνω Υπουργική 

απόφαση καθώς και με τις παρακάτω διευκρινιστικές – συμπληρωματικές απαιτήσεις:    

1. Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι: 

 

-Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και 

 

για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο  καουτσούκ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των βελόνων που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι 

αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα. 

Τα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσμή εκτός εκείνης που του προσδίδει το υλικό κατασκευής του. Τόσο το πλαστικό 

όσο και το συλικωμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν, βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του 

ενιεμένου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή να προκαλούν πυρετογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών που 

να προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση. 

Ιδιαίτερη προσοχή Θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή 

εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, 

χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός. 

- Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να 

βγει εντελώς από αυτόν. 

2. Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς. 

- Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των 

προσφερομένων προϊόντων . 

3.  Όλες οι πληροφορίες που  συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην 

Ελληνική γλώσσα. 
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4.  Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται: 

 

- η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος  

 

- Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής 

 

- Υλικό κατασκευής 

 

- Μέγεθος 

 

- Η ένδειξη « ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης 

 

- Αριθμός παρτίδας 

 

- Σήμανση CE 

- Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ και 

θα επιλέγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της απόφασης. 

 

 

- Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη «Να μη χρησιμοποιείται με «παραλδεϋδη» εκτός αν τα προσφερόμενα 

είδη είναι συμβατά με την παραλδεϋδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά. 

5. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει 

(ISO 9001-2003) 

Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά. 

 

6. Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ΔΥ7/2480/1994 κοινή 

 

Υπουργική απόφαση σε εναρμόνιση με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. Οι συμμετέχοντες να 

καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη σήμανση CE που 

έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο Οργανισμό. 

7. Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή , η ημερομηνία παραγωγής τους να 

μην είναι προγενέστερη των τριάντα έξι  (36) μηνών. 

8. Οι συμμετέχοντες να: 

 

- υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. 

 

- δηλώσουν τον Κοινοποιημένο Οργανισμό για τον έλεγχο ποιότητας CE, καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης 
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που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιημένο Οργανισμό από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

9. Να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για 

έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του δ/μού. 

10. Σε περίπτωση που κριθούν μειοδότες, να προσκομίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση εργαστηριακού ελέγχου 

( έλεγχος στειρότητας, λοιποί φωτοχημικοί έλεγχοι, με τα έξοδα του ελέγχου να βαρύνουν τον προμηθευτή), στην 

οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής: 

- O αριθμός παρτίδας. 

 

- Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηριακού ελέγχου. 

 

- Η ημερομηνία ελέγχου 

 

- Το αποτέλεσμα του ελέγχου. 

 

11.Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04 όπως αυτή τροποποιήθηκε 

(Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και τη σχετική 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 

98/79/CE). 

 

12. Η σύριγγα να είναι με  βελόνη (αποσπώμενη). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ  

  

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ

ΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ

ΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ 

1 

  

    

  

   ΣΥΝΟΛΟ      

 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει, κράτηση 0,06 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, (Ν.4412/2016), 

παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007) ,  καθώς και παρακράτηση  4% φόρος εισοδήματος  

(Ν.4172/2013). 

 

Ο  Προσφέρων 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο πίνακας συμμόρφωσης που ακολουθεί θα πρέπει να συμπεριληφθεί συμπληρωμένος στην  Προσφορά, με την 

σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που εμφανίζεται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 

αξιολόγηση των  Προσφορών.  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
ΣΕ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ   1ml ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ (ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ) 
27G x 1/2’’ 0,40x12mm 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 150.000τμχ 

NAI   

2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑΙ   

3 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΤΟΧΕΙΡΩΜΕΝΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΕΘΝΩΣ 

ΝΑΙ   

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΑΙ   

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΙ   

6 ISO 9001- 2003 ΓΙΑ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΝΑΙ   

7 ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 
93/42/Ε.Ε/14-06-1993 

 

ΝΑΙ   

8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΡΙΓΓΩΝ  ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΟΥΣ  ΟΧΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΩΝ 36 ΜΗΝΩΝ 

 

ΝΑΙ   
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9 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΝΑΙ   

10 ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΝΑΙ   

11 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  Υ.Α. 

ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04 ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΝΑΙ   

12 ΟΙ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ  

 

ΝΑΙ   

 

 

 

Ο  Προσφέρων 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 


