
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
  

Αφού λάβαμε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3329/05,  Ν. 3527/2007, Ν. 4238/2014, N.4412/2016, N.4441/16, N. 3580/07 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/12,Ν. 2955/01 όπως ισχύει σήμερα & Ν.3918/11 άρθρο 11 όπως ισχύει σήμερα. 

2. Την αριθμ. πρωτ. 9793/27-11-2019 απόφαση ορισμού υπεύθυνου συντονιστή του Κ.Υ. KIATOY 

3.              Τo  αριθμ. πρωτ .1206/02-09-2020 αίτημα για προμήθεια υλικών-ειδών ατομικής προστασίας για COVID-19 

4.     Τις αριθμ. πρωτ. 1847/24-12-2014 και 21/12-01-2015 αποφάσεις Διοικητή της 6ης Υ.Πε.. 

5.               Τα αριθμ. πρωτ. 665/12-01-2015 και 13277/14-05-2015 έγγραφα της 6ης Υ.Πε. 

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε προσφορές για την προμήθεια υλικών – ειδών ατομικής προστασίας για COVID-19  και 
συγκεκριμένα: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ M.M ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών 
αλκοόλη >70% 

( βακτηριοκτόνο- μυκητιοκτόνο –ιοκτόνο- 
μυκοβακτηριδιοκτόνο ) 

φιάλη /1lt 

ΤΜΧ 60 

2 
Απλές χειρουργικές μάσκες  μ.χ.  με λάστιχο 

ΤΜΧ 1000 

3 Μάσκες υψηλής προστασίας τύπου  FFP3 ΤΜΧ 250 

4 Προστατευτική ολόσωμη φόρμα τύπου  TYVEC ΤΜΧ 100 

5 Ποδονάρια τύπου μπότας ΤΜΧ 700 

6 Ασπίδες προστασίας προσώπου ιατρική ΤΜΧ 100 

7 Καλύμματα κεφαλής  με κορδόνια ΤΜΧ 500 

8 Μπλούζες εξεταστικές αδιάβροχες μιας χρήσης ΤΜΧ 300 

9 
Μπλούζες χειρουργικές αποστειρωμένες  αδιάβροχες 

ΤΜΧ 300 

 

Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής Προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή.  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  στις προσφορές να αναγράφεται απαραιτήτως: 
 
α) ο κωδικός προϊόντος (product ID) που έχει δοθεί από το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ). 
β) ο κωδικός GMDN  
γ) ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών & η αντίστοιχη τιμή 
δ)αν δεν υπάρχει αντίστοιχο του προσφερόμενου είδους ή της υπηρεσίας στο Π.Τ. , θα το δηλώνετε     
    οπωσδήποτε στην προσφορά σας (υπ’ ευθύνη σας)   
ε) ο χρόνος ισχύς των προσφορών  

 
Η αποστολή των προσφορών θα γίνει στο Πρωτόκολλο του ΚΥ KIATOY,   ηλεκτρονικά στο e-mail 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης

 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Κ.Υ. KIATOY 
Δ/νση: Καποδιστρίου 27 τκ 20200 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σωτ. Σπηλιοπούλου 
ΤΗΛ.: 2742360027 
FAX: 2742024045 
e-mail: sotiria.spiliopoyloy@1662.syzefxis.gov.gr 

 
 
 

 

                                   

 

                                                                 ΚΙΑΤΟ,    02- 09-2020 

                                                                 ΑΡ.  ΠΡΩΤ. : 1207 

        

            

                                              

                                                      ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 



sotiria.spiliopoyloy@1662.syzefxis.gov.gr  ,  οι οποίες θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή, 
 
από 04-09-2020 ημέρα Παρασκευή   μέχρι  09-09-2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.30 μμ. 

 
Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών για όσα υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών. 

Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. Οικονομικές 

προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. ή δεν αναφέρουν υπεύθυνα την μη αναφορά τους σε αυτό, θα                   

απορρίπτονται. 

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενδεικτικά: 

 Τα έξοδα της μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή. 

 Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της 6ης Υ.Πε. Η κατακύρωση μπορεί να γίνει για μέρος των ειδών και των 
ποσοτήτων.  

 Η πληρωμή γίνεται με πίστωση. 

 
 
                                                                                                 

       Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
 
 
 
           ANΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΡΕΜΗΣ 
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