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Ιωάννινα, 29/03/2016
Αριθ. Πρωτ.: 902/01-03-2016

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
7Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προμήθεια υλικών με Διαπραγμάτευση
Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία:11/04/2016 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 12:00 π.μ.

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΟΠΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
39241200-5
50
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
121,95€ πλέον Φ.Π.Α.23%, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 150,00€ με Φ.Π.Α.
120 ΗΜΕΡΕΣ
Ν18/28-01-2016
1311
1136

7ΘΦ6ΟΡ1Π-ΦΗ7

16REQ003883215

Αθανασία Οικονόμου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:26510-54350
ΦΑΞ: 26510-54367
e-mail: ath.oikonomou@ekab.gr

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την
προμήθεια/υπηρεσία ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο (ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη/ υπηρεσίες, έως την οριζόμενη καταληκτική
ημερομηνία και ώρα.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.6 του Π.Δ.
118/07, μέχρι την 11/04/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.. στο πρωτόκολλο του
Ε.Κ.Α.Β. (Γ. Χατζηκώστα 1, Ιωάννινα, 45444) και θα απευθύνονται στην αρμόδια επιτροπή που
έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ. 35/17-12-2015 Θέμα 55 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚ.Α.Β.
2. Η ΤΕΧΝΙΚΗ καθώς και η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε
χωριστούς σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κυρίως φάκελο, με τις αντίστοιχες ενδείξεις,
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο
εξωτερικός φάκελος να αναγράφει την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το είδος που αφορά η πρόσκληση
και ευκρινώς τα κάτωθι:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, 7η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Γ.
Χατζηκώστα 1, Ιωάννινα 45444.
 Ο αριθμός της μικροπρομήθειας Ν18/28-01-2016 και το είδος στο οποίο αναφέρεται η
προσφορά
 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος
3. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της
Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.). Σε
περίπτωση που δεν περιλαμβάνοντα στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής μνεία
προς τούτο.
4. 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. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών
επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
5. Χρόνος παράδοσης τριάντα (30) μέρες από την αποστολή της ανακοίνωσης κατακύρωσης.
Πρέπει να αναγράφεται ως μέγιστος χρόνος στην προσφορά κάθε συμμετέχοντος στο
διαγωνισμό.
Σημειώνεται ότι η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί λόγω απόρριψης της
προσφοράς ως απαράδεκτη.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα
που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με
φαξ.
2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ½ αυτού με
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων
(Π.Δ. 118/2007 αρ. 26) ή να μετατίθεται.
3. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη
παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα άρθρα 27 , 28, 32,33 και 34
του ΠΔ118/07.

4. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συμβατικού είδους.
5. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
6. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.
7. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ









Να είναι ανθεκτικό σε σκληρή χρήση
Η χειρολαβή του να είναι κατασκευασμένη από πλαστικό ή PVC ή οποιοδήποτε
ανάλογο υλικό
Η φόρμα του να είναι εργονομική
Το συνολικό μήκος του να είναι τουλάχιστον 19 cm
Να πλένεται χωρίς να οξειδώνεται
Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
9001:2008 ή ISO 13485:2003
Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του
κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά
ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στη
διαδικτυακή πύλη της Γεν. Γραμματείας Εμπορείου www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.ekab.gr.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
7Ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ

