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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λάρισα 18 Μαρτίου 2020
Αρ.Πρωτ: 1815

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΕΚΑΒ - Παράρτημα Λάρισας, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 21/17-3-2020 Αιτήματος
προμήθειας και σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020) καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τα κάτωθι.
Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών
Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών
Αποσφράγιση Προσφορών
Περιγραφή του Φυσικού
Αντικειμένου
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ
CPV
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κριτήριο Ανάθεσης
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς
για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της
Σύμβασης
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών

Στο Email:a.litsakos@ekab.gr
Έως Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 Ώρα 10.00πμ.
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 ώρα 11.00πμ
Γυαλιά αντιθαμβωτικά προστασίας ματιών
2.000,00€ χωρίς ΦΠΑ
Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1311
18143000-3
ΝΑΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
H Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά Βάσει Τιμής
Για μέρος ή ολόκληρης της ποσότητας

180 ημέρες

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.litsakos@ekab.gr με θέμα
«Προσφορά – ΑΕ 21/17-3-2020»
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
FAX:
Email:
ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής 21/17-32020
Περιγραφή

Τεμάχια

Αξία

ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΑΤΙΩΝ

200

Υπογραφή – Σφραγίδα

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
•

•
•
•
•

•
•
•

Η οικονομική προσφορά θα είναι σε φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τα δικαιολογητικά θα είναι σε φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση ότι τα
προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα και ο χρόνος παράδοσης θα είναι εντός 7 ημερών
από την ημερομηνία κατακύρωσης.
Τα αρχεία θα είναι σε μορφή PDF και σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές του
Παραρτήματος Α και θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή.
Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές.
Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για
μέρος της ζητούμενης ποσότητας. Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες
μικρότερες της συνολικής ζητούμενης ποσότητας κάθε είδους, τότε θα υπάρξουν
τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη
ποσότητα κάθε είδους.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, ανά είδος, και σε όσους μειοδότες
απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε
παρακράτηση φόρου.
Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα.
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•

•

Παραλαβή των υλικών, χρόνος παραλαβής των υλικών, Απόρριψη συμβατικών
υλικών – αντικατάσταση, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016.
Με την αποστολή της οικονομικής προσφοράς ο οικονομικός φορέας αποδέχεται
πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Πλαστικά γυαλιά ατομικής προστασίας
• Να προσφέρουν πλάγια προστασία
• Να είναι αντιθαμπωτικά
• Να έχουν ευρύ οπτικό πεδίο
• Να είναι αυξημένης ανθεκτικότητας για τη προστασία των οφθαλμικών βλεννογόνων
• Να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τη ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 374-1
• Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
• Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
• Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
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