ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

: Γ.Χατζηκώστα 1
: 45444
: Μαρία Τσιώλη
: 26510-54345
: 26510-54367
: m.tsioli@ekab.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κ.Α.Ε.
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ιωάννινα, 30-08-2016
Αριθ. Πρωτ.: 2804/24-06-2016
ΑΔΑ: 7Κ7ΞΟΡ1Π-ΒΒ5
ΑΔΑΜ:16PROC004651314
ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
7Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προμήθεια υλικών με Διαπραγμάτευση
Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία:12/09/2016 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 12:00 π.μ.
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΡΕΝΟ MEBER (mod: 653) ΑΠΛΟΥ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ FIAT (TEMAXIA:2)
80,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 99,20€ με Φ.Π.Α.
120 ΗΜΕΡΕΣ
Ν37/22-06-2016
1431
1958

ΩΒ53ΟΡ1Π-5ΦΗ

16REQ004645778

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΗΤΤΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:26510-54350
ΦΑΞ:
26510-54367
e-mail: d.kittas@ekab.gr

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για:

Α/Α

1

CPV

33192160-1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδους ή υπηρεσίας)

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΡΕΚΛΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ
ΤΟ ΦΡΕΝΟ MEBER (mod: 653)
ΑΠΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ FIAT

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α.

2

99,20€

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη, 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 12/09/2016, 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. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα κάτωθι:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, 7η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Γ.
Χατζηκώστα 1, Ιωάννινα 45444.
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
 Ο αριθμός της μικροπρομήθειας Ν37/22-06-2016 και τα είδη στα οποία αναφέρεται η
προσφορά
 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος
3. 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.
4. Η μειοδοσία γίνεται κατ΄ είδος, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και οι προσφέροντες
προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μεμονωμένα είδη που
περιλαμβάνονται στην ανωτέρω κατάσταση των ειδών/υλικών.
5. 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 περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής
μνεία προς τούτο.
6. 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.
Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
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

