
 

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

               Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της  ΠΕ Καβάλας, για την κάλυψη των αναγκών της για την 
προμήθεια των κάτωθι υλικών που είναι απαραίτητα για την επισκευή και συντήρηση των δύο 
φωτ/κών που διαθέτει η Δ/νσή, ανακοινώνει σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με 
αρ. πρωτ. 03/ 1752/30-05-2017 (ΑΔΑ: 7ΧΩΚ7ΛΒ-ΘΘΚ), πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήρια ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση 
καταλληλότητας των προσφερόμενων υλικών/υπηρεσιών για τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται, για τα 
εξής είδη αναλυτικά: 

- Τύμπανο για το φωτ/κό NASHUATEC MP2000 τεμ. ένα(1) 
- Λεπίδα καθαρισμού τυμπάνου για το φωτ/κό NASHUATEC MP2000 τεμ. ένα(1) 
- Νυχάκια αποκόλλησης φούρνου για το φωτ/κό NASHUATEC MP2000 τεμ. πέντε (5) 
- Ρολό πίεσης κουρτίνας φούρνου για το φωτ/κό XEROX 5638 τεμ. ένα (1) 
- Κουρτίνα φούρνου για το φωτ/κό XEROX 5638 τεμ. ένα (1) 
 
Συνολικού ποσού 400,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3072, ΚΑΕ 1329.0001, οικονομικού έτους 2017.  

     Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο μέχρι την 
Τετάρτη 16/8/2017 στις 10:00 στο Γραφείο 363 της ΠΕ Καβάλας που θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του 
Αποστολέα και τα κάτωθι στοιχεία:  

Προς: 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ταχ. Δ/νση      : Εθνικής Αντίστασης 20, Καβάλα   
Ταχ. Κωδ.       : 65110  
(Για την υπ.αρίθ 07/3404/10-8-17 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 
 

Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Στις προσφορές που θα κατατεθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας, θα πρέπει να 
αναγράφεται αναλυτικά η περιγραφή ανά είδος υλικού/υπηρεσίας, καθώς και η προσφερόμενη τιμή 
σύμφωνα με τα ζητούμενα στην παρούσα πρόσκληση. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι εντός 
των πλαισίων της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

     Η παρούσα πρόσκληση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, να αναρτηθεί αυθημερόν στην 
ιστοσελίδα της ΠΕ Καβάλας: www.pekavalas.eu.   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Καβάλα,    10/8/2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ                      Αριθ. Πρωτ.   07/oικ.3404 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ                     
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
Ταχ. Δ/νση      : Εθνικής Αντίστασης 20, Καβάλα    
Ταχ. Κωδ.       :  65110   
Πληροφορίες :  Χ. Παπαδόπουλος    Προς : 
Τηλέφωνο      :  2513503363    ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
FAX            : 2510291300  
E-mail             : dykavalas@pamth.gov.gr  

      
             ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ  Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ 


