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ΘΕΜΑ :  

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΜΕ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ» 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη: 

 

1) τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/ 08.08.2016) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 

2)Την 262/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Δράμας για τη Διενέργεια Συνοπτικού 

Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

3)Τη μη κατάθεση προσφορών για είδη του ανωτέρω Διαγωνισμού 

 

            4)Την πρόθεση του Φορέα να προμηθευτεί τα εν λόγω «ορφανά» είδη συμβατικώς 

 

            5)Την 2166/14.02.2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Δράμας Έγκρισης  Προμήθειας                        

με  Απευθείας   Διαγωνιστική Διαδικασία των ανωτέρω ειδών 

     

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 



 

 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην προμήθεια των 

παρακάτω υλικών για την κάλυψη πάγιων αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  

να υποβάλλουν  την Οικονομική τους προσφορά από Παρασκευή 17/02/2020  μέχρι και 

Παρασκευή 21/02/2020 ώρα 14.00 μ.μ.  

 

Διαδικασία Προμήθειας:  

1. Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 

από οικονομική άποψη, βάσει τιμής. Ανώτατο ποσό προσφοράς έως 3.030,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για 

τριακόσιες εξήντα μέρες (360) ημέρες. 

 

Υποβολή Προσφορών: 

Οι προσφορές κατατίθενται:  

 

 Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:  Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 

ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ», υπόψη κας 

Τσαουσίδου Μαρίας,ΤΗΛ.:2521350222, 228,FAX:2521025997. 

 

Κατάθεση προσφορών μέχρι και Πέμπτη  21/02/2020 και ώρα 14.00 μ.μ. 

 

Τιμή προσφοράς:  

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται 

και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από 

το Π.Τ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.  

 

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν 

έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον Ανάδοχο θα 

βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

Στην Προσφορά να αναφέρεται: 

 Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιμών. Να 

κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό. 



 

 

 Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος 

παράδοσης της υπηρεσίας. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ 

 

Ειδικοί Όροι συμμετοχής: 

1. Ο Προμηθευτής δηλώνει με την συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρον 

αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των 

παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της 

υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις 

σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

2. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚOI OΡΟΙ: 

 

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

2. Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά. 

3. Τα προσφερόμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από Κοινοποιημένο 

Οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα 

Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη 

τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωση τους με τις 

απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ7/οικ.2480 ΚΥΑ – Εναρμόνιση τής Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 τού Συμβουλίου τής Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - ΦΕΚ 679/τευχ. Β/13-9-94) και των σχετικών 

μονογραφιών της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. 

4. Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφα του 

πιστοποιητικού για τη σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο Κοινοποιημένο 

Οργανισμό. 

5. Πιστοποιητικό ISO 13485 του κατασκευαστή των υλικών για παραγωγή και διάθεση 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

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

παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των 12 μηνών από αυτήν της 

παραλαβής.  

7. Oι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει απαραίτητα με την προσφορά τους:  

8. Να υποβάλουν Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία93/42/Ε.Ε./14-06-1993. 



 

 

9. Να δηλώσουν τον Κοινοποιημένο Οργανισμό για τον έλεγχο ποιότητας CE, καθώς και τον 

αριθμό αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιημένο Οργανισμό από την επιτροπή 

της επιτροπή  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

10. Να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986) τα εργοστάσια και τη χώρα 

κατασκευής και την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών, που θα προσκομίσουν.  

11. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης – επί ποινή αποκλεισμού - να προσκομίσουν δείγματα 

από τα προσφερόμενα είδη στην Επιτροπή Αξιολόγησης (να κατατεθεί με την προσφορά 

ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την 

αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού). 

12. Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α.ΔΥ86/ΓΠ1348/04 όπως αυτή 

τροποποιήθηκε (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και  τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 

98/79/CE). 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:  
 

1. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των προσφερομένων ραμμάτων πρέπει να 

αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή. 

β) Η χημική σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος 

γ) Η χημική σύσταση του υλικού το οποίο ενδεχομένως χρησιμοποιείται για την επικάλυψη 

του νήματος. 

δ) Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) 

και το χρώμα του νήματος. 

ε) Η διάμετρος και το μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα. 

στ) Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο τύπος της διατομής της καθώς και ο 

βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα περιφερείας κύκλου. 

ζ) Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της κατασκευαστικής παρτίδας, η 

οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος και μήνα και η ένδειξη ότι το 

προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση, (σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και 

με την χρήση των ειδικών συμβόλων που προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες). 

η) Η επωνυμία και ο τόπος εγκατάστασης του κατασκευαστή. Ειδικότερα για τα χειρουργικά 

ράμματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με σκοπό την εμπορία 

και διανομή τους στο έδαφος των κρατών μελών, στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη πρέπει 

να αναγράφονται επιπλέον το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση είτε του προσώπου που είναι 

υπεύθυνο για την εμπορία τους είτε του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή 

ή του εισαγωγέα που είναι εγκαταστημένοι στην  Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα με την 

περίπτωση. 

Σημείωση: στις περιπτώσεις που ο τελικός περιέκτης είναι κατασκευασμένος εν όλω ή εν 

μέρει από διαφανές υλικό τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία μπορεί να αναγράφονται και 



 

 

στο εσωτερικό του υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμένουν σε κάθε περίπτωση ευκρινή και 

ευανάγνωστα. 

2. Το μήκος των προσφερομένων ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με 

προσαρμοσμένη βελόνη) μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο από το ζητούμενο μήκος της 

διακήρυξης. Ατραυματικά ράμματα με μήκος μεγαλύτερο από το ζητούμενο θεωρούνται ως 

συμμορφούμενα και δεν απορρίπτονται. 

3. Το μήκος των προσφερομένων βελονών μπορεί να είναι έως 1 χιλ. μικρότερο ή 

μεγαλύτερο για βελόνες μικρότερες ή ίσες των 30 χιλ. και έως 2 χιλ. μικρότερο ή μεγαλύτερο 

για βελόνες μεγαλύτερες των 30 χιλ. 

4. Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των βελονών τριγωνικής διατομής, 

(βελόνες δέρματος ή βελόνες κόπτουσες), δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. Υπό την έννοια 

αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής, (ή άλλως βελόνες 

συμβατικώς κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες), θεωρούνται όμοιες και 

κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία. 

5. Στα προσφερόμενα ατραυματικά ράμματα, (ράμματα με βελόνη), οι βελόνες πρέπει να 

είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται 

με είσοδο του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της βελόνης και μηχανική σύσφιξη). Ατραυματικά 

ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο άκρο ανοικτού τύπου, (βελόνες στις οποίες η 

συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου 

άκρου), δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. 

6. Ο αριθμός ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με βελόνη), ανά τελικό περιέκτη δεν 

αποτελεί ουσιώδες κριτήριο αξιολόγησης και δεν επιτρέπεται να συνιστά λόγο ειδικής 

προτίμησης ή απόρριψης προσφορών. Για την οικονομική αξιολόγηση προσφορών με 

διαφορετικό αριθμό ατραυματικών ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ΄ όψη η ανά 

ράμμα τιμή. 

7. Το μήκος των προσφερόμενων ελευθέρων ραμμάτων, (απολινώσεων), μπορεί να είναι 

έως και 10% μικρότερο ή μεγαλύτερο από το μήκος που ζητείται στην Διακήρυξη. 

Προσφορές ραμμάτων με μεγαλύτερη απόκλιση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8. Ο αριθμός ελευθέρων ραμμάτων (απολινώσεων), ανά τελικό περιέκτη μπορεί να είναι 

έως και 30% μικρότερος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό που ζητά η Διακήρυξη. Για την 

οικονομική αξιολόγηση προσφορών που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τον παραπάνω όρο 

αλλά περιέχουν διαφορετικό αριθμό ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ΄ όψη η ανά 

ράμμα τιμή. 

9. Το χρώμα των χειρουργικών ραμμάτων, είτε αυτά είναι ατραυματικά, (ράμματα με 

προσαρμοσμένη βελόνη), είτε ελεύθερα, (απολινώσεις), δεν αξιολογείται και δεν αποτελεί 

κριτήριο ειδικής προτίμησης ή απόρριψης. 

10. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει νά δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά 

το εργοστάσιο κατασκευής των ραμμάτων καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του. 

11. Οι αναφερόμενες ενδείξεις πρέπει να παρατίθενται υποχρεωτικά και στην ελληνική 

γλώσσα. 



 

 

12. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των ραμμάτων 

δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. 

 

Διευκρίνιση 1η: ως τελικός περιέκτης νοείται το τελικό μέρος της συνολικής συσκευασίας του 

χειρουργικού ράμματος το άνοιγμα του οποίου εκθέτει το ράμμα σε μη στείρο περιβάλλον ή 

άλλως το μέρος εκείνο της συσκευασίας που δεν μπορεί να ανοιχθεί ή να καταστραφεί με 

οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ταυτόχρονη απώλεια τής στειρότητας του ράμματος. 

 

Διευκρίνιση 2η: η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται 

παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων 

ραμμάτων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από 

το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις 

διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ7/οικ.2480 ΚΥΑ - ΦΕΚ 679/τευχ. Β/13-9-94). 

Προσφορές ραμμάτων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε 

οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί 

διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί 

λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΦΟΡΕΑ 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
 

ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

6073 1 

Ραμμα Σ.Α.    πλεκτο . μεσης  απορρ. διαμετρος ραμματος κατα 

 EP 3,5  &  USP 0  μηκος ραμματος75 εκ  με μια βελονη ,25/ 26 

χιλ το μηκος της  βελονης,1/2  κυκλου στρογγυλη 

13% 0,74 192 141,02 

6081 2 

Ραμμα Σ.Α. Πλεκτo μεσης  απορρ. διαμετρος ραμματος κατα EP

 5  & USP 2   μηκος ραμματος  

75 εκ  με μια βελονη ,45 χιλ το μήκος της  βελονης,1/2 κύκλου 

στρογγυλή βαρέως τύπου 

13% 1,186 108 128,14 

6502 3 

Ράμμα πλεκτής Μέταξας κατα ΕΡ 3 USP 2/0 75εκ 1 βελ. 30χιλ 3/

8 κυκλ. κόπτουσα 
13% 0,36 288 103,68 

6536 4 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΤΑ EP3,5& USP0  ΜΗΚ.75C

M ΜΙΑ ΒΕΛ.3/8 ΚΥΚΛ.ΚΟΠΤ.36 MM 
13% 0,76 984 747,84 

6565 5 

ΡΑΜΜΑ Σ.Α.ΜΟΝΟΚΛ.ΤΑΧΕΙΑΣΑΠΟΡΡ. ΔΙΑΜ.ΚΑΤΑ EP 3 ΚΑΙ

 USP 3/0 ΜΗΚΟΥΣ 70CM ΜΕ 1 ΒΕΛΟΝΗ ΕΥΘ. ΚΟΠΤ. 60ΜΜ 
13% 2,825 48 135,60 

6595 6 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΤΑ EP3,5 & USP0 75CM 

ME ΜΙΑ ΒΕΛ.45MM,3/8 ΚΥΚΛ.ΚΟΠΤ. 
13% 1,40 108 151,33 

6648 7 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΤΑ EP1,5& USP4/0 45EK ΜΕ 

ΜΙΑ ΒΕΛΟΝ.24XIL 3/8ΚΥΚΛ.ΚΟΠΤ. 
13% 0,3725 12 4,47 

6697 8 

ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Νο2/0 ΜΗΚΟΥΣ 75cm ΜΕ ΒΕΛ

ΟΝΑ 70mm ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΕΥΘΕΙΑ ΔΙΠΛΗ 
13% 3,79 48 181,92 

6672 
9 

 

ραμμα μονοκλ.πολυπρ.καταUSP 2/0 μηκους75εκ, με ευθεια βελ

ονη μηκους 58mm για δερμα κοπτουσα 
13% 0,395 72 28,48 

6890 10 

ΡΑΜΜΑ Σ.Α.ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦ.ΚΑΤΑ USP3/0

,GAUGE-2- ΜΙΑ ΒΕΛ.3/8ΚΥΚΛ.ΔΕΡΜ.ΚΟΠΤ.75CMS,20MM 
13% 1,41 108 152,55 

6908 11 

ΡΑΜΜΑ PROLENE Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 45ΜΜ ½ ΚΥΚΛΟΥ 

ΜΗΚΟΥΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 100 CM 
13% 3,017 48 144,83 

6910 12 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΤΑ ΕΡ 3.5  ΚΑΙUSP 0  75 ΕΚ 

ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ 36 ΧΙΛ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ  ΚΟΠΤΟΥΣΑ 
13% 0,017 2376 784,08 

7030 13 

ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 6/0   EP 0.7 ΜΗΚΟΥΣ 

60C,3/8 ΔΙΠΛΗ ΒΕΛΟΝΗ ΜΗΚΟΥΣ 13MM 2XDR-13 
13% 1,017 72 73,22 

 
14 

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ NYLON 5/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 12ΜΜ 

ΚΥΡΤΗ ΑΠΛΗΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ  
13% 2,40 48 115,20 

7249 15 
ΡΑΜΜΑ  MONOΚΛΩΝΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦ. 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 

ΕΥΘΕΙΑ 60 ΜΜ-70CM 
13% 3,796 36 136,68 

 
 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%    2.680,57€ 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

 
   3.029,04€ 

 

 

 

 

                                                                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                                                                                                      

   

 

 

                                                                                        ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ                                                                                                              
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