INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.07.05 13:24:03
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Ψ64ΟΡ1Π-ΕΜΝ

Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
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Καβάλα, 04 Ιουλίου 2016
Αριθ. Πρωτ. : 2440

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ. Δ/νση

: Τέρμα Αργυροκάστρου
Παιδόπολη Καβάλας
: 65404
: Δέσποινα Αντωνιάδου
: 2510-600320
: 2510-250117
: d.antoniadou@ekab.gr

Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Καβάλας, κατόπιν των με ΑΕ 67/01-06-2016, 77/0706-2016

και

100Κ/05-07-2016

αιτημάτων

προμήθειας

με

ΑΔΑΜ:

16REQ004569413,

16REQ004572221 και 16REQ004713663 καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για
την παροχή υπηρεσιών στα ΚΗΙ 3466, ΚΗΙ 6965 και ΚΗΙ 6977 ασθ/ρα οχήματα του ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
όπως περιγράφεται παρακάτω:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδους
ή υπηρεσίας)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

67/01-06-2016
77/07-06-2016
100Κ/05-072016

Εργατικά
συνεργείου για
την τοποθέτηση
φρέον 1,20
λίτρα/ασθενοφ
όρο

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΚΑΒ
ΚΑΒΑΛΑΣ

CPV:50112000-3

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
Ν
06-07-2016

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ –FAX

300,00
ευρώ

Επιτροπή αγορών:

συν
Φ.Π.Α.

1.Εμμανουηλίδου
Μ.
2.Καριώτης Α.

Σύνολο
372,00
ευρώ

3.Τζιμούρτας Κ.
Τηλ: 2510-250116
Φαξ: 2510-250117
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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, ενώ σε προσφορές που θα υποβληθούν από
εταιρίες που δεν εδρεύουν στο μέρος που εδρεύει το ασθ/ρο όχημα, θα υπολογιστεί και το κόστος
μεταφοράς του οχήματος στο συνεργείο, προκειμένου για την ανάδειξη της μειοδότριας εταιρίας.
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 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής(μετρητοίς), μετά την
παραλαβή του ασθ/ρου από την αρμόδια επιτροπή και τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών από
την οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 03 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

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2016

10.00 π.μ.

Οι προσφορές αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο, ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη: “Διαγωνισμός για την τοποθέτηση φρέον στα ασθ/ρα οχήματα του ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ με ΑΕ
67/01-06-2016, 77/07-06-2016 και 100Κ/05-07-2016” στην προαναφερόμενη διεύθυνση, μέχρι την
ανωτέρω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας (ανά Α.Ε.).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
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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 παραδώσει στην υπηρεσία του ΕΚΑΒ τα επισκευασμένα ασθ/ρα εντός 2
ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης και παραλαβής των
ανταλλακτικών από τη μειοδότρια εταιρία.
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

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Προμηθειών
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