ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

Λάρισα, 17 Μάϊου 2017
Αρ.Πρωτ: 3501

: Μεζούρλο Π.Γ.Ν.Λάρισας
: 41110 Τ.Θ. 1377
: Αλεξανδρής Αλέξανδρος
: 24310-78478
: 24310-78478
: v.euthymiou@ekab.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Λάρισας τομέας Τρικάλων κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 386/16-052017 αιτήματος προμήθειας, την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α έγκρισης 1052 με ΑΔΑ: 7ΖΟ3ΟΡ1Π0Ψ1 καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την συντήρηση των πυροσβεστήρων στα
ασθενοφόρα. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των
οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
Αριθμός
Αιτήματος

386
16/05/17
CPV:50730000-1
Προϋπολογισμός
ΕΚΑΒ ΚΑΕ: 0881

Προμήθεια

Τεμάχια

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ABC
6Kg

10 (Δέκα)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ABC
2Kg

7 (Επτά)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ABC
1Kg

1 (Ένα)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ABC
3Kg

1 (Ένα)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ABC
12 Kg

1 (Ένα)

Τελική
Ημερομηνία
Υποβολής
Προσφορών

Δευτέρα 29 Μάϊου
2017
Ώρα 11.00π.μ.

Πιθανή
Δαπάνη Έως

170,00 € (με
ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες

Αλεξανδρής
Αλέξανδρος
24310-78478
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη
διενέργειας του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 στις 12.00μμ . Οι
προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Λάρισας
Μεζούρλο Π.Γ.Ν.Λάρισας 41110. Τηλ. 2410 685214 Φαξ 2410 617116 στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς :

Α) Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.
Β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
Γ) Τίτλος: Διαγωνισμός Συντήρηση Πυροσβεστήρων για Ασθ/ρα του ΕΚΑΒ Τρικάλων με ΑΕ 386/16-05-2017.
Δ) Η καταληκτική ημερομηνία λήξης προσφορών
Ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

Εντός του φακέλου οι οικονομική φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
1.

Σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος περιέχει:


Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) του εν λόγω οικονομικού φορέα ότι πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:



Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16 για τις οποίες
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

2.

Σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» ο οποίος περιέχει έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπου
και επισυνάπτονται.

3.

Σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει την Οικονομική
προσφορά σε ευρώ και σύμφωνα με το εξής υπόδειγμα.

Α/Α
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Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση
ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται
στην παρούσα πρόσκληση.

4.

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
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νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου κα μη ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας
στον τόπο που προβλέπεται.
5.

Οικονομική Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτεται ως απαράδεκτη ενώ
δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές.

6.

Δε

λαμβάνονται

υπ'

όψη

προσφορές

που

είτε

υποβλήθηκαν

μετά

την

καθορισμένη

ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας
έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

7.

Παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση,
απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.

8.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις τα κείμενης
νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Πιστοποιητικό Αναγνωρισμένης

ΝΑΙ

Εταιρείας
Πιστοποιητικό Αρμοδίου Ατόμου

ΝΑΙ

ISO 9001/2008

NAI

Με χρήση πλαστικού όχι

ΝΑΙ

ελαστικού δακτυλίου.

H Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Λάρισας

Βασιλική Αυγέρη
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