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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMOΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΛΑΜΙΑ, 17 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ. : 2806

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

: Κ.Καραμανλή (πλησίον ΔΕΥΑΛ)
: 35100
: Λιάσκος Θ. – Κολοκύθας Ν.
: 2231023333
: 2231067865
: lamia@ekab.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α424/14-10-16

(ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΟ 3276-FORD TRANSIT)
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Παράρτημα Λαμίας), κατόπιν του υπ’ αρ. Α424/14-10-16 αιτήματος προμήθειας με ΑΔΑΜ : 16REQ005248276 που εγκρίνει το ΑΔΑΜ : 16REQ005248239 και Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ : 6Ω7ΝΟΡ1Π-Ω6Ξ για Α/Α 2600, καλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών ή/και υπηρεσιών.
Αριθμός
αιτήματος

Α424/14-10-16
[ΚΑΕ 881, CPV :
50112000-3]

Προμήθεια

Τελική Ημερομηνία Υποβολής
Προσφορών
24-10-16

Πιθανή
Δαπάνη
(με ΦΠΑ
24%)

Πληροφορίες

Εργασία για ασθενοφόρο
203,36€ ΣΙΑΠΠΑΣ Α. –
FORD TRANSIT του ΕΚΑΒ
ΧΑΛΕΠΛΗΣ Δ.
ΛΑΜΙΑΣ (ΚΗO 3276) με
Τηλ. :
αριθμό πλαισίου
2231044444SFALXXBDVLSΚ01373.
2231023333
1. Αντ/ση κινητήρα + κοFax :
λάρου νερού καλοριφέρ
2231067865
καμπίνας ασθενούς +
E-mail :
έλεγχος – πλήρωση με
lamia@ekab.gr
αντιψυκτικό (χρήση υλικών υπηρεσίας και διακήρυξης Α423/14-10-16)
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ekab.gr).
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ΟΡΟΙ :

1. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των
οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
2. Όλα τα έξοδα (μεταφορά οχήματος-σχετικής επιτροπής) που θα προκύψουν σε περίπτωση
τυχόν μετακίνησης του ασθενοφόρου εκτός της έδρας του παραρτήματος θα επιβαρύνουν
τον προμηθευτή.
3. Η μειοδοσία αφορά το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται.
4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι
θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.
6. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με πίστωση μέσω ΧΕΠ, μετά την παραλαβή των υλικών
από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
7. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις
8. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης θα γίνει με έγγραφη ειδοποίηση που
αποστέλλεται με φαξ.
9. 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 ΠΔ. 118/07.
10. 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.
11. Χρόνος επισκευής ασθενοφόρου έως και πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης.
Οι προσφορές θα αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο
φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ Λαμίας (Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, πλησίον ΔΕΥΑΛ, ΛΑΜΙΑ, Τ.Κ.
35133, τηλ. 223102333/fax. 2231067865) με την ένδειξη «Διαγωνισμός για επισκευή ασθενοφόρου FORD TRANSIT KHO 3276, ΜΕ Α.Ε. Α424/14-10-16», συμπληρώνοντας ανάλογα τις
στήλες του παρακάτω πίνακα ή στέλνοντας δική σας φόρμα.
Δ/ντής ΕΚΑΒ Λαμίας
ΛΙΑΣΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΑΔΑ: 6ΨΡ1ΟΡ1Π-ΑΟ3
3

16PROC005249235 2016-10-17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός για επισκευή ασθενοφόρου ΚΗΟ 3276 με Α424/14-10-16

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ
ΚΗΟ 3276

Ώρες

1

Αντ/ση κινητήρα + 4
κολάρου νερού καλοριφέρ καμπίνας ασθενούς + έλεγχος – πλήρωση με αντιψυκτικό

Τιμή
ώρας

Έκπτωση %

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
24%

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

/

/2016

Ο προμηθευτής

(υπογραφή-σφραγίδα)

