
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6

ης 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         Αστακός,  29-11-2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αγγέλης Στράτος
ΤΗΛ.: 2646-360-412
FAX:  2646-360-413
e-mail: kyastakou@gmail.com                                          

                                                                                                                                           
          Προς:

         «ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις  του Ν.2286/95, Ν.2362/95(άρθρο83), Ν.3329/05, Ν.  3527/2007,  N.3867/2010,  Ν.  4238/2014,  ΠΔ

118/2077, N.4281/2014 & Ν. 4320/2015.

2.   Την αριθμ. πρωτ. 55502/09-11-2020  απόφαση ορισμού υπεύθυνου συντονιστή του Κ.Y.ΑΣΤΑΚΟΥ

    3.   Το  αριθμ. 62/25-11-2021 αίτημα της Γραμματείας του Κ.Υ.ΑΣΤΑΚΟΥ για προμήθεια: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 

Κ.Υ.ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΗΥ 7496 

    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.

     6.   Ν. 4412/16,  Ν.4441/16,Ν.3580/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.3846/12,Ν.2955/01 όπως ισχύει 
σήμερα και Ν.3918/11 άρθρο 11 όπως ισχύει σήμερα.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε προσφορές για την προμήθεια των ασφάλιστρων του ασθενοφόρου του υπ’αριθμ  

ΚΥΗ 7496 για ένα έτος ,η οποία λήγει στις 20-12-2021 για το Κ.Υ.ΑΣΤΑΚΟΥ και συγκεκριμένα: και συγκεκριμένα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ Κ.Υ.ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΗΥ 7496

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 (product ID) που έχει δοθεί από το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ). β) ο κωδικός GMDN
Η αποστολή των προσφορών θα γίνει στο Πρωτόκολλο του Κ.Υ, με email (kyastakou@gmail.com) μέχρι  02-12-2021  ημέρα Πέμπτη.

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. Εάν δεν 
υπάρχει αντιστοίχιση του είδους ή της υπηρεσίας με το Παρατηρητήριο Τιμών, τότε ο προσφέρων θα το δηλώνει υπεύθυνα στην 
προσφορά του. Οικονομικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες από το 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 πληρωμή γίνεται με πίστωση.
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