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ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 17-08-2021
Αρ. πρωτ.: 1098

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2955/01 όπως ισχύει σήμερα, Ν.3329/05, Ν.3527/2007, Ν. 3580/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα με το Ν.3846/12, Ν. 3918/11 άρθρο 11 όπως ισχύει σήμερα, Ν.4238/2014, Ν.4412/2016, Ν.4441/16.

2. Την αριθ. πρωτ. αριθ. πρωτ. 26623/27-04-2021 απόφαση ορισμού υπεύθυνου συντονιστή του ΚΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

3. Τις αριθ. πρωτ. 1847/24-12-2014 και 21/12-01-2015 αποφάσεις Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ.

4. Τα αριθ. πρωτ. 665/12-01-2015 και 13277/14-05-2015 έγγραφα της 6ης Υ.ΠΕ.

5. Την αριθ. πρωτ. 1097/17-08-2021 αίτηση του οδηγού του ασθενοφόρου για τις ανάγκες του Κ.Υ. Βασιλικής

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε προσφορές για την προμήθεια βενζίνης ασθενοφόρου
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 17-08-2021 έως και 31-12-2021)  και συγκεκριμένα:

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ

1 Βενζίνη για την ΠΕΡΙΟΔΟ 17-08-2021 έως και 31-12-
2021 1400  lt

                                                                                                                                               
Κριτήριο κατακύρωσης &τελικής επιλογής Προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή.

Α      Π  Α  Ρ      Α      Ι  Τ      Η  Τ      Η    Π  Ρ      ΟΫ  Π  ΟΘ  Ε  Σ      Η    στις προσφορές να αναγράφεται απαραιτήτως:
α)ο κωδικός προϊόντος (productID) που έχει δοθεί από το ΕΚΑΠΤΥ(πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ). 

  β)ο κωδικόςGMDN
γ) Ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο τιμών και η αντίστοιχη τιμή 
δ) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών.

H αποστολή των προσφορών θα γίνει στο πρωτόκολλο του Κ.Υ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ή στο email 
kentroygeiasvassilikis@yahoo.gr  μέχρι 23-08-2021 ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 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. 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.ΠE. Η κατακύρωση μπορεί να γίνει για μέρος των ειδών και των

ποσοτήτων.
 Η πληρωμή γίνεται με πίστωση.

Ο Υπεύθυνος Επιστημονικής Λειτουργίας του Κ.Υ. Βασιλικής                                                   

ΤαχΔ.νση :  ΒΑΣΙΛΙΚΗ, TK 31082
Πληροφορίες : Μωραΐτης Επαμεινώνδας
Τηλέφωνο : 2645360915 2645031065
Φαξ :  2645031067
E-mail :kentroygeiasvassilikis@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ


