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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ 7Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
Σαχ. Δ/νςθ
: Γ. Χατηθκϊςτα 1
Σαχ. Κϊδικασ : 45444
Πλθροφορίεσ : Ειρινθ Σςε
Σθλζφωνο
: 26510 54364
Fax
: 26510 54367
E-mail
: e.tse@ekab.gr

ΠΡΟΚΛΗΗ

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΘ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΩΝ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ
ΔΑΠΑΝΘ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Κ.Α.Ε.
Α/Α ΑΠΟΦΑΘ ΑΝΑΛΘΨΘ
ΤΠΟΧΡΕΩΘ
ΑΔΑ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΑΙΣΘΜΑΣΟ
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΠΑΛΛΘΛΟ

Location: Athens

Ιωάννινα, 25/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 817

ΠΡΟ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ”
7Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ
Χαμθλότερθ τιμι
Ημερομηνία: 09/03/2016 Ημζρα: Σετάρτη Ώρα: 12:00 π.μ.
ΔΕΛΣΙΟ ΑΘΕΝΟΦΟΡΟΤ 50 ΦΤΛΛΩΝ (ΣΡΙΠΛΟΣΤΠΑ)
ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ ΔΕΙΓΜΑ
1.544,72 € πλζον Φ.Π.Α., ιτοι 1.900,00 € με Φ.Π.Α.
120 ΘΜΕΡΕ
Ν7/14-01-2016
1293
1163
Ψ4ΙΣΟΡ1Π-ΤΡΗ
16REQ003880934

Ακαναςία Οικονόμου
ΣΘΛΕΦΩΝΟ:26510-54350
ΦΑΞ:
26510-54367
e-mail: ath.oikonomou@ekab.gr

Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ προκειμζνου να προβεί ςτθν ανάδειξθ αναδόχου για:

ΑΔΑ: ΩΥΧΑΟΡ1Π-80Λ
Α/Α
CPV

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδουσ ι υπθρεςίασ)
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79822000-2

ΔΕΛΣΙΑ ΑΘΕΝΟΦΟΡΟΤ 50 ΦΤΛΛΩΝ
(ΣΡΙΠΛΟΣΤΠΑ)

1000

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ
Φ.Π.Α.
1.900,00€

προςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προςφορά για τα υπό προμικεια είδθ, ζωσ τθν
οριηόμενθ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα.

ΠΡΟΦΟΡΕ
1. Οι προςφορζσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςφμφωνα με το άρκρο 38 παρ.6 του Π.Δ.
118/07, μζχρι τθν 09/03/2016, ημζρα Σετάρτη και ϊρα 12:00 π.μ.. ςτο πρωτόκολλο του
Ε.Κ.Α.Β. (Γ. Χατηθκϊςτα 1, Ιωάννινα, 45444) και κα απευκφνονται ςτθν αρμόδια επιτροπι που
ζχει ςυγκροτθκεί με τθν υπ’ αρικ. ΤΝ. 35/17-12-2015 Θζμα 55 Απόφαςθ του Δ.. του ΕΚ.Α.Β.
2. Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ςε φάκελο πάνω ςτον οποίο κα πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ τα κάτωκι:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ, 7θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Γ.
Χατηθκϊςτα 1, Ιωάννινα 45444.
 Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
 Ο αρικμόσ τθσ μικροπρομικειασ Ν7/14-01-2016 και τα είδθ ςτα οποία αναφζρεται θ
προςφορά
 Σα ςτοιχεία του αποςτολζα – προςφζροντοσ
3. τθν ζγγραφθ προςφορά του ο ενδιαφερόμενοσ προςφζρων κα αναλαμβάνει ρθτϊσ τθν
δζςμευςθ ότι κα εκτελζςει τθν προμικεια ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που
περιγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. Ζξοδα μεταφοράσ των υπό προμικεια ειδϊν
επιβαρφνουν τον προμθκευτι.
4. Η μειοδοςία γίνεται κατϋ είδοσ, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και οι προςφζροντεσ
προμηθευτζσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για μεμονωμζνα είδη που
περιλαμβάνονται ςτην ανωτζρω κατάςταςη των ειδϊν/υλικϊν.
5. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ πρζπει να ζχουν ςαφι παραπομπι ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν τθσ
Ε.Π.Τ. (με παραπομπι ςτο υλικό ίδιο ι αντίςτοιχο, τον α/α, περιγραφι, τιμι κ.λ.π.). ε
περίπτωςθ που δεν περιλαμβάνονται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν πρζπει να γίνεται ςαφισ
μνεία προσ τοφτο.
6. Χρόνοσ παράδοςθσ τριάντα (30) μζρεσ από τθν αποςτολι τθσ ανακοίνωςθσ κατακφρωςθσ.
Πρζπει να αναγράφεται ωσ μζγιςτοσ χρόνοσ ςτην προςφορά κάθε ςυμμετζχοντοσ ςτο
διαγωνιςμό.
ημειϊνεται ότι η υπζρβαςη του χρόνου παράδοςησ αποτελεί λόγω απόρριψησ τησ
προςφοράσ ωσ απαράδεκτη.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Θ γνωςτοποίθςθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ του αρμοδίου προσ τοφτο οργάνου του φορζα
που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνιςμό, γίνεται με ζγγραφθ ειδοποίθςθ που αποςτζλλεται με
φαξ.
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2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι το ½ αυτοφ με
επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου για τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων
(Π.Δ. 118/2007 αρ. 26) ι να μετατίκεται.
3. Θ παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν, ο χρόνοσ παραλαβισ τουσ, κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, απόρριψθ υλικϊν κλπ, διζπονται από τα οριηόμενα ςτα άρκρα 27 , 28, 32,33 και 34
του ΠΔ118/07.
4. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του ςυμβατικοφ είδουσ, κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι
παραλαβι του ςυμβατικοφ είδουσ.
5. Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ.
6. Σα απαιτοφμενα για τθν πλθρωμι δικαιολογθτικά ορίηονται ςτο άρκρο 35 του Π.Δ. 118/07.
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Για ότι δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα ιςχφουν οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν διατάξεισ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, ςτθ
διαδικτυακι πφλθ τθσ Γεν. Γραμματείασ Εμπορείου www.promitheus.gov.gr. κακϊσ και ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ www.ekab.gr.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΕΚΑΒ
7Θσ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΙΩΣΘ
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