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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:   906/03-02-2021              

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Τ.Κ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΦΑΞ.: 

E-mail.: 

Κοντοπούλου Δέσποινα 

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 

84300 

2285360595 

2285360650 

dkontopoulou@naxoshospital.gr 

ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.130,00€. 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως:  

1. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) 

Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου. 

2. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

3. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134 Α/18-6-2007) : Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις., του άρθρου 

13 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β΄ 

777) 

4. Το άρθρο 24 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή 

ασφάλεια και άλλες διατάξεις 

5. Το άρθρο 66, παρ.28, του ν.3984/2011, (ΦΕΚ 150 Α/27-6-2011) : «∆ωρεά και 

µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47, 

του ν.4272/2014 και ισχύει. 

6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις» 

7. Τον Νόμο 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

(ΦΕΚ 143/Α/2014),28.06.2014 

Ελληνική   
 
 
 
 

ΑΔΑ: 9ΩΓΒ469Η2Ο-ΗΕΙ





2 

 

8. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-∆ιορθ.Σφαλµ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και 

ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : ∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

9. Το άρθρο 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α’74/19-05-2017, όπως 

προστέθηκε με την  παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/18, ΦΕΚ-95 

Α/1-6-18 και ισχύει. 

10. Την με αριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.2402/15-01-2020 Υπουργική Απόφαση περί διορισμού του 

Ζουλουφού Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ως κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων 

Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου (ΦΕΚ 

23/16-01-2020 τ.Υ.Ο.Δ.Δ). 

11. Την Γ4β/Γ.Π.οικ. 1438/10-1-2020 (ΑΔΑ:6Δ5Α465ΦΥΟ-ΡΙΟ, ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/14-1-2020) 

απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε η ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ, ως 

Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ. 

12. Την υπ΄αριθμ. 722/22-01-2020 (πράξη 1η/2020) απόφαση του Γενικού 

Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και 

πράξεων, με  δικαίωμα τελικής υπογραφής δικαίωμα τελικής υπογραφής στη 

Φραγκίσκου Καλλίτσα του Δημητρίου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν-ΚΥ Νάξου, 

από την ημερομηνία ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων της μέχρι νεωτέρας. 

13. Αριθμ . Γ4β/ΓΠ/οικ.24202/20 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/21-04-2020) : Τροποποίηση της 

Γ4β/ΓΠ.59628/5-9-2018 (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ/12-9-2018) απόφασης του Υπουργού και 

του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο 

Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων ΝΠΔΔ: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ» και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ, 

αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου 

14. Την υπ’ αριθμ. 7315/07-07-2020 (πράξη 2η/2020), Απόφαση του κοινού Διοικητή 

των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & 

ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου. 
 

1. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις: 
 

1. Το  υπ’ αριθμ 190/11-01-2021 πρωτογενές αίτημα του Προϊσταμένου του 

Τεχνικού Τμήματος του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου, με ΑΔΑΜ:21REQ008076919.  

2. Την υπ’αριθμ. 885/03-02-2021 εισήγηση περί προμήθειας καθαρού χονδρού 

αλατιού για επεξεργασία ύδατος για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. – Κ.Υ. 

Νάξου. 

3. Το υπ’αριθμ.886/03-02-2021 τεκμηριωμένο αίτημα. 

4. Την υπ’αριθμ. 887/03-02-2021 απόφαση της Αν. Διοικήτριας για την έγκριση της 

δαπάνης, τη δέσμευση πίστωσης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών με 

ΑΔΑ: 6TX5469H2O-ΔΔΠ 

5. Την υπ’ αριθμ. 888/03-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 

ΑΔΑ:979Η469Η2Ο-ΟΨ3 και ΑΔΑΜ:21REQ008087264.  
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Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Κάθε Ενδιαφερόμενο, (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) σε 

υποβολή γραπτών προσφορών για την προμήθεια καθαρού χονδρού αλατιού για επεξεργασία 

ύδατος για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.130,00€, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής.  

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ : 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Νάξου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει 

στην Χώρα της Νάξου, Τ.Κ. 84300, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό η νομικό πρόσωπο ή 

ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών), να υποβάλει οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης για την προμήθεια καθαρού χονδρού αλατιού για 

επεξεργασία ύδατος (NaCL2) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή).  

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα του προσφερόμενου είδους, όπως και τα λοιπά έγγραφα που 

περιγράφονται και σχετίζονται με την καταλληλόλητα του οικονομικού φορέα. 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια 4.000kg καθαρού χονδρού αλατιού 

(αλάτι υψηλής καθαρότητας) για επεξεργασία ύδατος για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν-Κ.Υ 

Νάξου. 

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατό τριάντα ευρώ (1.130,00€), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, ήτοι καθαρής αξίας χιλίων ευρώ (1.000,00€). 

Η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

1 15872400-5 Αλάτι 
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Τεχνικές προδιαγραφές:  

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αλατιού θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ΕΝ 973 και Ν2 

πάχος για αλάτι χρήσης για αναγέννηση με τη μέθοδο της ιοντοεναλλαγής, με υψηλή 

καθαρότητα σε χλωριούχο νάτριο, ειδικό προϊόν κατάλληλο για Νοσοκομεία – Κλινικές (Μονάδες 

Τεχνητού Νεφρού), για παραγωγή ατμού σε λεβητοστάσια, αποσκληρυντές κ.λ.π.  

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος, το οποίο θα 

παλετοποιείται και θα παραδίδεται με την παλέτα, στην κεντρική αποθήκη του Γενικού 

Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, στην διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, με δική του 

χρέωση, εντός τριάντα(30) ημερών από την κατακύρωση. 

4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια  

και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου,(https://www.naxoshospital.gr ). 
 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, της νόμιμης 

εκπροσώπησης παρακαλούμε, μαζί με την τεχνική και οικονομική προσφορά, να μας αποστείλετε 

τα παρακάτω δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α’74): 

Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

α. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

β. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 

εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 

αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις 

λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 

μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη 
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νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 

νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 

μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 

οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β. «Τεχνική Προσφορά» 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Για τις ανάγκες της 

αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα 

τεχνικά στοιχεία. 

Γ. «Οικονομική Προσφορά» 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας. 

Προσφορές υποβάλλονται για το υπό προμήθεια είδος, όπως αυτό παρουσιάζεται στην εν 

λόγω πρόσκληση. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 

Η τιμή για το είδος της προσφοράς του συμμετέχοντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη τιμή 

από το Παρατηρητήριο τιμών και την ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους 

στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που 

έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο 

Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 

31/τ.Α’/02.03.2011). 

Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό 

θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά.                            

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες.  
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6.  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή). 

Οι  προσφορές αποστέλλονται στο email:info@naxoshospital.gr 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 8/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

13:00 μ.μ. 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: 

«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του 

ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων 

δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την 

Οικονομική Υπηρεσία.  

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.  

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις δεν γίνονται δεκτές.  

 

                                   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

 

                                     ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ 
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    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

ΠΡΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ  

ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

FAX: 

MAIL: 

ΘΕΜΑ: Οικονομική προσφορά 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για συλλογή προσφορών, για την προμήθεια καθαρού χονδρού 

αλατιού για επεξεργασία ύδατος για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου, σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ. 906/03-02-2021 πρόσκληση, σας υποβάλλουμε την ακόλουθη προσφορά ως ακολούθως: 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ 
ΣΥΝΤ 

ΦΠΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡ

ΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ/ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ/ 

ΜΟΝΑΔΑ 

1 
ΑΛΑΤΙ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 

   ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ   

ΑΞΙΑ ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ   
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