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ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Καβάλας, κατόπιν του με ΑΕ 35Λ/08-05-2017
αιτήματος προμήθειας με ΑΔΑ: ΨΠ87ΟΡ1Π-5ΡΥ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
προσφορά για την προμήθεια ανταλ/κών αναμεταδότη όπως αναφέρεται παρακάτω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδους ή
υπηρεσίας)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

35Λ/08-052017

ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ
MOTOROLA MTR
2000
ΑΛΛΑΓΗ ΔΥΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩ
Ν ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ
ΤΟΥ CONTROL
UNIT
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜ

1 τεμ

ΕΚΑΒ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
Ν
06-06-2017

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ –FAX

200,00
ευρώ

Επιτροπή αγορών:
1.Γιαλούρη Μ.

συν
Φ.Π.Α.
Σύνολο
248,00
ευρώ

2.Τουρτούνη Ε.
3.Λουλούδης Χ.
Τηλ: 2510-250116
Φαξ: 2510-250117
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ΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ
CPV: 32344210-1
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τεχνικού του
Παραρτήματος ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ στο τηλ 2510-600325.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με πίστωση , μετά την προμήθεια των ανταλ/κών και τον έλεγχο
των λοιπών δικαιολογητικών από την οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 12 ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης
περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥΠΑΙΔΟΠΟΛΗ, ΚΑΒΑΛΑ
Τ.Κ 65404

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΩΡΑ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2017

10.00 π.μ.

Οι προσφορές αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη:
“Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλ/κών αναμεταδότη με ΑΕ 35Λ/08-05-2017”

στην

προαναφερόμενη διεύθυνση, μέχρι την ανωτέρω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να έχει κατατεθεί προσφορά και στο διαγωνισμό με ΑΕ 34Λ/08-05-2017, γιατί και
οι δύο διαγωνισμοί αφορούν το ίδιο αντικείμενο προμήθειας και η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει στο
σύνολο των προσφορών και των δύο διαγωνισμών.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
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Απαραίτητο δικαιολογητικό και αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς είναι μία υπεύθυνη δήλωση
στην οποία να αναγράφονται και να υπογράφονται από τους προμηθευτές τα εξής:
1. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα.
2. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
3. Είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας (ανά Α.Ε.).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης και ενημέρωσής του από την
αρμόδια επιτροπή.
Εφόσον, χρειαστεί να δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, αυτές
πρέπει να ζητούνται το αργότερο δύο (2) ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής
των προσφορών.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΑΒ – ΚΑΒΑΛΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Προμηθειών
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