
 

                                                                                         

Θέμα : ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

     ην πιαίζην θάιπςεο ηξερόλησλ αλαγθώλ ηεο, θαηόπηλ ηεο κε αξ. πξση. 03/1836/8-6-2018 
απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ε  Δ/λζε Δεκόζηαο Τγείαο  θαη  Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Ε. 
Καβάιαο αλαθνηλώλεη ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε θαηάζεζε 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή ππό ηελ πξνϋπόζεζε 
θαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ/ππεξεζηώλ γηα ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν δεηνύληαη, γηα ηελ πξνκήζεηα 
πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ όπσο πεξηγξάθεηαη αθνινύζσο:  

-  Ανηιζηπηικά ζε γέλη σωπίρ ανηλία με πεπιεκηικόηηηα ζε αιθανόλη ηοςλάσιζηον 
850mg/g ζε ζςζκεςαζία όσι μικπόηεπηρ ηων 475ml και με ημεπ/νία λήξηρ όσι 
μικπόηεπη ηηρ ηπιεηίαρ-ηεμ. πενήνηα (50) 

 και  

- Αλκοολούσο λοζιόν με αιθςλική αλκοόλη ηοςλάσιζηον 70%, ζε ζςζκεςαζία όσι 
μικπόηεπηρ ηων 400ml -ηεμ. πενήνηα (50),  

ζςνολικήρ πποϋπολογιζθείζαρ αξίαρ 450 εςπώ με ηο ΦΠΑ. 
 

από ηνλ εηδ. θνξέα/θσδηθό: 3151.1211.0001 ηνπ νηθ/θνύ έηνπο 2018, κε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ηελ 
Πέμπτη 21/06/2018 και ώρα 10.00 ζην Γξαθείν 362 (3νο όξνθνο) ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο ΠΕ 
Καβάιαο. 

     ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ εληόο ηεο αλσηέξσ απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, ζα πξέπεη 
λα αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή αλά είδνο πιηθνύ πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηα αλσηέξσ 
δεηνύκελα ζηνηρεία, θαζώο θαη ηε πξνζθεξόκελε ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζύκθσλα 
κε ηα δεηνύκελα ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε. Οη πξνζθνξέο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ μύζκαηα 
ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο θαη νηηδήπνηε άιιν πνπ ηηο θαζηζηνύλ αζαθείο ε  
δπζαλάγλσζηεο θαη πξέπεη λα ππνβιεζνύλ  ζε θιεηζηό θάθειν. Πξνζθνξέο αλππόγξαθεο, 
αόξηζηεο ή ππεξβαίλνπζεο ηνλ πξνϋπνινγηζκό ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

     Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθώο ζε θιεηζηό θάθειν θαη ζα 

θέξνπλ εμσηεξηθά ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ηα θάησζη ζηνηρεία: 

 
ΠΡΟ: 
Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
Σασ. Δ/νζη      : Εθνικήρ Ανηίζηαζηρ 20 
Σασ. Κωδ.       :  65110 Καβάλα   
(Για ηην  ςπ. απίθ. 07/οικ.1900/15-6-18 ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ) 

  ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΑN. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΗΜ. ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΔΡΙΜΝΑ 
Γ/ΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΔΡΙΜΝΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ 

 Καβάλα, 15-06-2018 
 
Αριθ. Πρωτ.: 07/νηθ.1900 

Τασ.Δ/νζη: Εθν. Ανηίζηαζηρ 20, Καβάλα                                
Τασ. Κώδικαρ: 651 10                                                          
Πληποθοπίερ: Χ. Παπαδόποςλορ 
: 2513503363  
fax:2513503300                                                                                                                                       
e-mail: xpap@pamth.gov.gr 

 ΠΡΟ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ 
 

 

ΑΔΑ: ΩΟ167ΛΒ-Π3Μ



 

       Μεηά ην πέξαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κέξαο θαη ώξαο θακία πξνζθνξά δελ ζα γίλεη δεθηή. 
 

Επηπιένλ ηζρύεη όηη: 
1. Οη πξνζθνξέο δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Π.Α.Μ.Θ, νύηε ππνρξενύηαη απηή λα 

πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα. 
2. Η Π.Α.Μ.Θ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αύμεζεο ή κείσζεο ησλ πνζνηήησλ, αλ νη ππεξεζηαθέο 

αλάγθεο ην επηβάιινπλ θαη ε πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ην επηηξέπεη. Η παξάδνζε ησλ 
αλσηέξσ εηδώλ ζα γίλεηαη ζε ώξεο πνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε επζύλε θαη κεηαθνξηθά 
έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή. 

3. Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο, ζα ηζρύνπλ θαη ζε πηζαλή επόκελε πξνκήζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ έηνπο. 

4. Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην Φ.Π.Α. 
5. Η κε ηήξεζε ησλ αλαγξαθόκελσλ ζην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απνηειεί ιόγν 

απόξξηςεο θαη ε πξνκήζεηα ζα αλαηεζεί ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ακέζσο επόκελε 
ρακειόηεξε ηηκή. 

6. Όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο ζα βαξύλνπλ ηνλ/ηνπο κεηνδόηε/ κεηνδόηεο. 
 
Η παξνύζα πξόζθιεζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Καβάιαο, λα αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα 
Διαύγεια θαη ζηελ  ηζηνζειίδα ηεο Π.Ε. Καβάιαο (www.pekavalas.eu) θαη ηεο Π.Α.Μ.Θ 
(www.pamth.gov.gr) 

 
                                                                                                                                          

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την 01/οικ472/3-5-17 εντολή Αντιπερ/ρχη 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ Γ/ΝΗ 

 
 

ΥΡΗΣΟ  Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΙΑΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΔΤ 

ΑΔΑ: ΩΟ167ΛΒ-Π3Μ
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