ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Συκιές 25/06/2021
Αρ. Πρωτ.: 3135

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
«Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων μοριακής ανίχνευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση
των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 17.000,00€
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Συκιές 25-06-2021
Αριθ. Πρωτ. 3135
Θέμα:
«Διενέργεια
διαγνωστικών
ελέγχων μοριακής ανίχνευσης για την
πρόληψη
και
αντιμετώπιση
των
έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό
SARS-CoV-2 του Δημοτικού Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Νεάπολης-Συκεών».
Προϋπολογισμός: 17.000,00€

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η
Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται έπειτα από προφορική εντολή του Προέδρου του
Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών, με
συνολική προυπολογιζόμενη δαπάνη

17.000,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6117.02

«Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία»,

με το ποσό 5.000,00€ για το οικονομικό έτος

2021, με το ποσό

10.000,00€ για το οικονομικό έτος 2022 και το υπόλοιπο για το έτος 2023 και αφορά τη
Διενέργεια

διαγνωστικών

ελέγχων

μοριακής

ανίχνευσης

για

την

πρόληψη

και

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 του Δημοτικού
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 42 «Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών» του Ν.
3850/2010 «Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να
εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων» και βάσει του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ
76/03.04.2020 τεύχος Α ́): «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α ́ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A ́ 55) και γ) της
από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α ́ 64).
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3463/06 μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων των
δήμων είναι και η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και παρατηρώντας την πορεία των κρουσμάτων
και την ανησυχία για μεγαλύτερη διασπορά, το νομικό πρόσωπο

υποχρεούται να

θωρακίσει με κάθε πρόσφορο μέσο οτιδήποτε σχετίζεται με την υγεία και την προστασία
των εργαζομένων.
Ως εκ τούτου η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων μοριακής ανίχνευσης για την πρόληψη
και αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 για το
προσωπικό του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ΝεάποληςΣυκεών κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης.

Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
γ. Του Ν. 3731/2008 (άρθρο 20, παρ.13).
δ. Του Ν. 2362/1995
ε. Του Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
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Συκιές 25-06-2021
Αριθ.Πρωτ 3135
Θέμα:
«Διενέργεια
διαγνωστικών
ελέγχων μοριακής ανίχνευσης για την
πρόληψη
και
αντιμετώπιση
των
έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο

Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων
μοριακής ανίχνευσης για την
πρόληψη και αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών από τον
κορωνοϊό SARS-CoV-2 του
Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης
Νεάπολης-Συκεών

τεμ

500

34,00€

17.000,00€

Α/Α

1.

ΣΥΝΟΛΟ

17.000,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

17.000,00€

Κ.Α.
Προϋπολογισμού

Τίτλος

Κωδικός CPV

Τίτλος CPV

Ποσό

ΚΑ 15.6117.02

Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με
την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

85148000-8

Υπηρεσίες
ιατρικών
αναλύσεων

17.000,00€

Σημειώνουμε ότι οι τιμές πάρθηκαν από το ελεύθερο εμπόριο

1.

Όροι:
Η διενέργεια των ελέγχων θα γίνει με την μέθοδο Real Time RT-PCR

2.

Τα ομαδικά τεστ των εργαζομένων θα πραγματοποιούνται σε ώρες και χώρους που θα υποδεικνύει
το νομικό πρόσωπο, πρωί ή απόγευμα σε συνεννόηση με τον ανάδοχο. Τα μεμονωμένα τεστ των
εργαζομένων του Δ.Κ.Κ.Π.Α. θα πραγματοποιούνται στο εργαστήριο του αναδόχου ή σε χώρο που θα
υποδεικνύει το νομικό πρόσωπο σε συνεννόηση με τον ανάδοχο. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση
επί ποινή αποκλεισμού.

3.

Τα τεστ στο εργαστήριο του αναδόχου σε συγγενείς 1ου βαθμού του εργαζομένου σε συνεννόηση με
το νομικό πρόσωπο θα έχουν την ίδια τιμή, που θα καταβάλλεται άμεσα στον ανάδοχο
παραδίδοντας και το αποτέλεσμα στο προσωπικό τους email ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Να
κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού.

4.

Δύναται το νομικό πρόσωπο να μην εξαντλήσει όλο το ποσό της συμβατικής αξίας στο
προαναφερθέντα χρονικό διάστημα της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα πληρωθεί
ανάλογα με τον αριθμό των τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του
αριθμού των τεστ που προβλέπεται από την σύμβαση νωρίτερα από τον προβλεπόμενο σε αυτή
χρόνο, η σύμβαση λήγει αυτοδικαίως.

5.

Ο ανάδοχος θα κοινοποιεί τα αποτελέσματα στον αρμόδιο υπάλληλο του νομικού προσώπου εντός
δύο (2) εργάσιμων ημερών. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού.

6.

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων στους οποίους
πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και να τα διαθέτει στο νομικό πρόσωπο όταν ζητηθούν. Να κατατεθεί
υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού.

7.
8.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο έτη από την υπογραφή της.
Η διαδικασία λήψης και μεταφοράς των δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες
του ΕΟΔΥ. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού.
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ΣΥ ΓΓ Ρ ΑΦ Η Υ Π ΟΧ Ρ ΕΩ Σ Ε Ω Ν
Άρθρο 1
Αντικείμενο της υπηρεσίας
Η συγγραφή αυτή αφορά τη Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων μοριακής ανίχνευσης για την
πρόληψη και αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 του Δημοτικού
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών.
Άρθρο 2
Διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
α. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147Α-08/08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
γ. Του Ν. 3731/2008 (άρθρο 20, παρ.13).
δ. Του Ν. 2362/1995
ε. Του Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Άρθρο 3
Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:
1) Ο προϋπολογισμός της μελέτης.
2) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3) Η τεχνική περιγραφή-μελέτη
Άρθρο 4
Χρόνος εκτέλεσης εργασιών
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο έτη από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών.
Δύναται το νομικό πρόσωπο να μην εξαντλήσει όλο το ποσό της συμβατικής αξίας στο
προαναφερθέντα χρονικό διάστημα της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα πληρωθεί
ανάλογα με τον αριθμό των τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του
αριθμού των τεστ που προβλέπεται από την σύμβαση νωρίτερα από τον προβλεπόμενο σε αυτή
χρόνο, η σύμβαση λήγει αυτοδικαίως.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη λήψη δειγμάτων των υπαλλήλων του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών κατόπιν ραντεβού και σύμφωνα με τους όρους του
παρόντος τεύχους τεχνικών προδιαγραφών.

Άρθρο 6
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που
θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στην καθαρή αξία των εργασιών, διενεργείται
παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8%.
Άρθρο 7
Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση τιμών για οποιονδήποτε λόγω ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 8
Έκπτωση του αναδόχου
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και από
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της επιβλέπουσας
υπηρεσίας, καλείται με ειδική πρόσκληση του Προέδρου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις
αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των πέντε ημερών.
Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη μέτρων για την αποτροπή προφανών
κινδύνων, η τασσομένη προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε ημερών.
Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές
υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας.
Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει κατά της απόφασης αίτηση θεραπείας, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοσή της.
Ο έκπτωτος στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση Δημοτικών
και Κοινοτικών εργασιών, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην απόφαση του συμβουλίου και
δεν μπορεί να είναι μικρότερο του έτους ούτε μεγαλύτερο των τριών ετών.
Άρθρο 9
Πτώχευση ή θάνατος του αναδόχου
1. Αν αποβιώσει ο ανάδοχος μετά την έναρξη της εκτέλεσης της σύμβασης, η σύμβαση λύνεται
αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε αποθετική ζημία.
Είναι δυνατό όμως να ανατεθεί στους κληρονόμους η συνέχιση και η αποπεράτωση της σύμβασης,
ύστερα από αίτηση που υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία ο αντίκλητος των κληρονόμων,
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών από το θάνατο του αναδόχου.
Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ, εφ όσον οι κληρονόμοι αναλάβουν με συμβολαιογραφική
δήλωση όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος αναδόχου.
Εάν λυθεί η σύμβαση λόγω θανάτου του αναδόχου, πριν ή μετά την υπογραφή της σύμβασης αλλά
πριν από την έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού, αποδίδονται στους νομίμους
κληρονόμους του η κατατεθείσα εγγύηση και τα έξοδα της δημοπρασίας που είχε καταβάλει ο
αποθανών.
Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν διορίσουν εμπρόθεσμα αντίκλητο ούτε υποβάλουν αίτηση για
τη συνέχιση των εργασιών καθαρισμού, διαπιστώνεται με απόφαση του Δ.Σ. η αυτοδίκαια λύση της
σύμβασης, μετά την κοινοποίηση της οποίας στους κληρονόμους ή στον αντίκλητο του
αποβιώσαντος, ακολουθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της σύμβασης.
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για
διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε ζημία.
2. Εάν ο ανάδοχος της εργασίας είναι κοινοπραξία, σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δύο
κοινοπρακτούντες η κοινοπραξία έναντι του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών θεωρείται λυμένη και η συμβατική σχέση συνεχίζεται
υποχρεωτικά με το δεύτερο κοινοπρακτούντα, ο οποίος αναλαμβάνει όλα τα συμβατικά δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του θανόντος.

Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών
που αναλαμβάνουν έναντι του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Νεάπολης – Συκεών όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος.
Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους κοινοπρακτούντες, η κοινοπραξία λύνεται και η σύμβαση
συνεχίζεται υποχρεωτικά από το δεύτερο μέλος, που αναλαμβάνει έναντι του Δημοτικού Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του πτωχεύσαντος.
Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία έναντι του Δημοτικού Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων. Αν
όμως κηρυχθούν σε πτώχευση περισσότεροι κοινοπρακτούντες και εκτίθεται σε κίνδυνο η
προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Νεάπολης – Συκεών μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να κηρύξει διαλυμένη τη σύμβαση.

1)
2)
3)
4)

Άρθρο 10
Ειδικές υποχρεώσεις - Όροι
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να είναι σφραγισμένος, διαφορετικά δεν θα γίνεται
δεκτός.
Τόσο στο φάκελο, όσο και στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται «Προς: Δημοτικό Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών».
Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά δεν θα έχει καμία απόκλιση από την μελέτη.
Την Οικονομική προσφορά η οποία θα ακολουθεί τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού
του υπ΄αριθμ. 3135/25-06-2021 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών

5) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
6) Απόσπασμα ποινικού μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για ένα από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
7) Βεβαίωση οικείου Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ 30 ημέρες πριν από την
υποβολή προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα
πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο των υπηρεσιών ή Βεβαίωση Έναρξης
Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.
8) Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει, στο Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών. Αρμόδια υπάλληλος κ. Κόττα Χρίστινα, τηλ: 2310 213161.
Άρθρο 12
Επίλυση διαφορών
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύονται κατά τις διατάξεις
του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.
Συκιές 25-06-2021
O Συντάξας

Πλιάκος Θωμάς

O Πρόεδρος

Γαλανός Αριστείδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Συκιές 25-06-2021

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. 3135

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Θέμα: «Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων μοριακής
ανίχνευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 του
Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών».
Προϋπολογισμός: 17.000,00€

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Συκιές 25-06-2021

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. 3135

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Θέμα: «Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων μοριακής
ανίχνευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 του
Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών».
Προϋπολογισμός: 17.000,00€

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του διαγωνιζομένου……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
με έδρα τ……………………οδός…………………………………………….αρ………..
Τ.Κ……………Τηλ……………………………………………fax………………………

Προς Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ΝεάποληςΣυκεών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

1.

Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων
μοριακής ανίχνευσης για την
πρόληψη και αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών από τον
κορωνοϊό SARS-CoV-2 του
Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης
Νεάπολης-Συκεών

τεμ

500

Τιμή
Μονάδας

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Συνολική Τιμή Προσφοράς:
Συνολική Τιμή Προσφοράς Ολογράφως :

Τόπος και ημερομηνία

Ο Προσφέρων

(ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εταιρείας)

Σύνολο

