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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                                       Πολύγυρος  11-3-2022 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                       Aρ. Πρωτ.  2630 

  
 
 
Τμήμα :  Οικονομικό 
Γραφείο:  Προμηθειών 
Πληροφορίες:  Παναγιωτίδου  Δέσποινα  
Τηλέφωνο:  23713-50207  

Email: gnxpanagdespoina@ 

1157.syzefxis.gov.gr  

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   ΜΕ ΑΡ. 7η /2022 

«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»   CPV: 33696500-0. 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  για την προμήθεια των ειδών «Αντιδραστηρίων Αερίων Αίματος με 

Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού δύο (2) Αναλυτών Δωρεάν» CPV: 33696500-0, για την κάλυψη των 

αναγκών του Γ.Ν. Χαλκιδικής, προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους  33.820,40€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

6% & 24%, για ένα (1) έτος  με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα  του ν. 4412/2016.  

 

Οι εκτελούμενες εξετάσεις είναι οι εξής: pH, pO2,pCO2,K,Na,Ca,Cl, Glu, Lac,ctHb, sO2,O2Hb,HHb,MetHb,COHb,ctBil 

 

Το Γ.Ν. Χαλκιδικής, έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. του ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή) στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ,2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ» 

2. του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

3. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».   

    

Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα: 

1. Την με αριθ. 4η/25-2-2022 (θέμα 3ο ) ΑΔΑ:ΨΝΕΡ46907Υ-3Τ7  Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με 

την οποία εγκρίθηκαν α) Οι Τεχνικές προδιαγραφές της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών   Προδιαγραφών για 

την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Αερίων Αίματος με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού» & β) η 

Διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Αερίων Αίματος 
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με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού»  προϋπολογιστικής δαπάνης  33.820,40€ συμπεριλαμβανομένου  

Φ.Π.Α. , για  ένα (1) έτος,  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χαλκιδικής.   

2. Την αρ πρωτ. 2421/8-3-2022 ΑΔΑ:6ΞΨ546907Υ-ΞΞ0 (α/α καταχώρησης: 219 ΚΑΕ:1359.01) Απόφαση 

Ανάληψης  Υποχρέωσης του Νοσοκομείου για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης διενέργειας του 

διαγωνισμού προμήθειας   «Αντιδραστηρίων Αερίων Αίματος με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού», για 

τις ανάγκες του Γ.Ν. Χαλκιδικής. 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία 

Είδος διαγωνισμού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016. 

Αριθμός διαγωνισμού 7η /2022 

Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών 

Ημερομηνία  21-3-2022  

Ημέρα Δευτέρα   Ώρα 14:30 μ.μ. 

Χρόνος διενέργειας Ημερομηνία 22-3-2022 

Ημέρα  Τρίτη   Ώρα 11:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ     

ΤΚ 63100  Πολύγυρος  

Περιγραφή έργου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

προμήθεια των  ειδών  «Αντιδραστηρίων Αερίων 

Αίματος με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού»  

Κωδικός CPV 33696500-0 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη άνευ ΦΠΑ 29.600,00€  

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  6% & 24% 

33.820,40€  

 

 Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τον 

ΚΑΕ του Γ.Ν. Χαλκιδικής 

1359.01   

Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων νόμιμες κρατήσεις 

Τόπος υποβολής προσφορών Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 
Ιπποκράτους 5   Τ.Κ. 63100, Πολύγυρος ) στο 
Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο) 
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

     Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται: 

     Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των  

ειδών «Αντιδραστηρίων Αερίων Αίματος με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού»  CPV: 33696500-0 

    Αρ. Πρόσκλησης: 7η /2022 

• Τα στοιχεία της εταιρίας 

• Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

    Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση 

του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ( Ιπποκράτους 5, Τ.Κ. 63100, Πολύγυρος) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), με 

οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή 

μέχρι και την  Δευτέρα   21-3-2022   Ώρα 14:30 μ.μ. 

Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές. 

 

                                                               ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 

1.Οικονομοτεχνική προσφορά 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα 

πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του. Οι τιμές των προσφορών θα 

εκφράζονται σε ευρώ.  

Προσφορές  υποβάλλονται  για  το σύνολο των ζητούμενων  ειδών. 

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής,  με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του ικανοποιούνται οι 

όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

2.  Υπεύθυνη Δήλωση   

Αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

  Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις  22-3-2022  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ., 

στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, παρουσία των προσφερόντων 

ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο 

γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο, το οποίο επικυρώνεται μαζί με το πρακτικό αξιολόγησης, με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες. 

  Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, 

σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016. 

    Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων   

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 

ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας µέχρι 

100.000,00 Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ κι έως 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 

100.001 Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην 

περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από 

την πρόσκληση  ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον  Ανάδοχο. 

 

3. Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, ο «προσωρινός Ανάδοχος» 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, 

υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατά περίπτωση και αναφέρονται στις κάτωθι παραγράφους. 

α) Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

β) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 

είναι ενήμεροι για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

γ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, 

κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 
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δ) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου-αριθμός καταχώρησης 

στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος ΧΙ του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για  εκατόν πενήντα (150) ημέρες από 

την επόμενη μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται. 

• Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο δικτυακό τόπο του 

Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) http://www.hospitalchalkidiki.gr./ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr 

• Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές. Κανένας υποψήφιος 

δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας 

αρχής.  

• Επίσης η παρούσα προκήρυξη, έχει αναρτηθεί και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

• Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι 

διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί. 

 

                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

                                                                                                                     

 

                                                                                                        Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ             

 

          

Τεχνικές προδιαγραφές Αναλυτών Αερίων Αίματος 
 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας 
 
2. Να έχει οθόνη αφής μεγαλύτερη από 8΄΄ 
 
3. Για την ανάλυση να απαιτούνται μικροί όγκοι δείγματος , όχι μεγαλύτεροι των 200 μL. 
 
4. Να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης του συνόλου των ζητούμενων παραμέτρων σε μικρούς 

http://www.hospitalchalkidiki.gr./%20ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/%20ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/%20ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
http://www.hospitalchalkidiki.gr./%20ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/%20ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/%20ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
http://et.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΝΔ946907Υ-ΕΟΘ





 

 

6 

 

όγκους , μικρότερους ή ίσους από 100μL. 
 
5. Η μέτρηση να γίνεται με ανεξάρτητα ηλεκτρόδια, για τα οποία να κατατεθεί εργοστασιακή 

εγγύηση της διάρκειας ζωής τους. 
 
6. Να έχει μικρό χρόνο ανάλυσης του δείγματος (εισαγωγή με εκτύπωση αποτελέσματος) 

μέχρι 90΄΄ με  δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 20 δειγμάτων /ώρα. 
 
7. Να έχει μικρό χρόνο βαθμονόμησης, δηλαδή ο συνολικός χρόνος που θα τίθεται εκτός 

λειτουργίας να μην υπερβαίνει τα 80’/24ωρο 
 
8. Να έχει δυνατότητα διακοπής της βαθμονόμησης για εισαγωγή επείγοντος δείγματος 
 
9. Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης αυτόματου ποιοτικού ελέγχου τουλάχιστον 3 επίπεδα. Να 

προσφερθούν προς επιλογή τα αντίστοιχα υλικά. 
 
10. Να μπορεί να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα. Επίσης να μπορεί να ανακαλέσει τα 

αποτελέσματα και να τα μεταφέρει. Να περιγραφεί ο τρόπος αποθήκευσης και η 
δυνατότητα μεταφοράς τους. 

 
11. Να είναι σε συνεχή ετοιμότητα επί 24ώρου βάσεως 
 
12. Να απαιτεί ελάχιστη εώς καθόλου παρέμβαση του χρήστη π.χ. για καθαρισμό κ.τ.λ. 
 
13. Να έχει δυνατότητα εισαγωγής της θερμοκρασίας , του κλάσματος εισπνεόμενου όγκου Ο2 

(FiO2), και δημογραφικών στοιχείων για τήρηση αρχείου 
 
14. Να έχει τη δυνατότητα υπολογισμού της ωσμωτικότητας , του χάσματος ανιόντων και της 

αρτηριοκυψελιδικής διαφοράς [pO2(A-a)] 
 
15. Η μέτρηση μεταβολιτών να είναι ελεύθερη παρεμβολών από φαρμακευτικά σκευάσματα. 

Να αναφερθούν οι ουσίες που επηρεάζουν τη μέτρηση των αναλυτών και σε ποιο βαθμό  
για να αξιολογηθούν. 

 
16. Να αναφερθεί το εύρος των μετρούμενων παραμέτρων. 
 
17. Να γίνεται άμεση εκτύπωση των αποτελεσμάτων από ενσωματωμένο εκτυπωτή 
 
18. Να διαθέτει πρόγραμμα αναμονής (stand by) για εξοικονόμηση υλικών όταν δεν απαιτείται 

η λειτουργία του. 
 
19. Οι προτεινόμενες από τους προμηθευτές συσκευές , μπορεί να  απαιτηθεί να 

προσκομισθούν στο Νοσοκομείο , συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού κόστους , για 
λειτουργία μέχρι 20 ημέρες επί πραγματικών μετρήσεων για διαπίστωση της αξιοπιστίας 
και της ακρίβειας με καταγραφή των επισκέψεων του προσωπικού της εταιρείας. 

 
20. Να έχει δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες συσκευές και οδηγό USB για μεταφορά 

στοιχείων 
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21. Να δοθούν πέρα των απαιτούμενων παραμέτρων , όλες οι επιπλέον παράμετροι. 
 
22. Να κατατεθεί λεπτομερώς το απαιτούμενο πρόγραμμα συντήρησης σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και να διευκρινιστεί με ακρίβεια ποιες διαδικασίες θα 
εκτελεί το προσωπικό του Νοσοκομείου οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι και χρονοβόρες. 

 
23. Να κατατεθούν τα στοιχεία ακρίβειας και επαναληψιμότητας σε σχέση με τις εκάστοτε 

μεθόδους αναφοράς. 
 
24. Όλα τα αναγραφόμενα να αποδεικνύονται σε επίσημα εργοστασιακά έντυπα. 

25. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών με απεικόνιση τους στην οθόνη αφής καθώς 
και να εμφανίζονται ενδείξεις για την επίλυση τους. 

 
26. Να διαθέτει μία μόνο είσοδο δείγματος για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους 
 
27. Να λειτουργεί με Ελληνικό λογισμικό 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

TIMH 
ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ  

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΠΑ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ  

1 S1820 CALIBRATION 1 SOLUTION ΤΕΜΑΧΙΟ      105,00 €  23     2.415,00 €  6%     2.559,90 €  

2 S1830 CALIBRATION 2 SOLUTION ΤΕΜΑΧΙΟ      105,00 €  13     1.365,00 €  6%     1.446,90 €  

3 S4980 RINSE SOLUTION  ΤΕΜΑΧΙΟ         95,00 €  104     9.880,00 €  6%   10.472,80 €  

4 S8375 CLEANING SOLUTION ΤΕΜΑΧΙΟ         90,00 €  10         900,00 €  24%     1.116,00 €  

5 
S7770 tHb CALIBRATION 

SOLUTION  
4 ΑΜΠΟΥΛΕΣ         80,00 €  

2         160,00 €  6%         169,60 €  

6 S5362 HYPOCHLORITE SOL. ΤΕΜΑΧΙΟ         70,00 €  2         140,00 €  24%         173,60 €  

7 
D7066 GLUCOSE MEMBRANE 

BOX 
4 

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
     300,00 €  

6     1.800,00 €  24%     2.232,00 €  

8 
D7077 LACTATE MEMBRANE BOX 

4 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

     300,00 €  
6     1.800,00 €  24%     2.232,00 €  

9 
D711 REFERENCE MEMBRANE 

BOX 
4 

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
     150,00 €  

6         900,00 €  24%     1.116,00 €  

10 
D722 K+ MEMBRANE BOX 

4 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

750,00 
2     1.500,00 €  24%     1.860,00 €  

11 
D733 Ca MEMBRANE BOX 

4 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

     750,00 €  
2     1.500,00 €  24%     1.860,00 €  

12 
D755 Na MEMBRANE BOX 

4 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

     750,00 €  
2     1.500,00 €  24%     1.860,00 €  

13 
D744 Cl MEMBRANE BOX 

4 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

0,00 € 
2                  -   €  24%                  -   €  

14 
D788 pCO2 MEMBRANE BOX 

4 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

     450,00 €  
2         900,00 €  24%     1.116,00 €  

15 
D799 pO2 MEMBRANE BOX 

4 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

     450,00 €  
2         900,00 €  24%     1.116,00 €  

16 THERMAL PAPER ΡΟΛΛΟ         10,00 €  90         900,00 €  24%     1.116,00 €  

17 

D513 DISPOSABLE WASTE 
CONTAINER 

ΤΕΜΑΧΙΟ         12,00 €  
70         840,00 €  24%     1.041,60 €  

18 GAS CALIBRATION 1 (10 bar) ΦΙΑΛΗ      100,00 €  13     1.300,00 €  6%     1.378,00 €  

19 GAS CALIBRATION 2 (10 bar) ΦΙΑΛΗ      100,00 €  9         900,00 €  6%         954,00 €  

    ΣΥΝΟΛΟ   29.600,00 €      33.820,40 €  
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