
                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΔΟ ΣΤΟ ΓΙΑΓΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               Καβάλα, 08-08-2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ                               Αριθ. Πρωτ. 07/οικ.2701 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑ                     
Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ  
Σαχ. Δ/νςη      : Εκνικισ Αντίςταςθσ 20  
Σαχ. Κωδ.       :  65110 Καβάλα    
Πληροφορίεσ :  X. Παπαδόπουλοσ     
Σηλζφωνο      : 2510291363     
FAX            : 2510291300    Προσ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ 
E-mail  : dykavalas@pamth.gov.gr                                    
                                                                                                                  Κοιν.: 1. Σμήμα Προμηθειών ΠΕ Καβάλασ                                                                                                                           

                                                                                                                 2. Σμήμα Πληροφορικήσ ΠΕ Καβάλασ  (για την 

ανάρτηςη ςτουσ ιςτοτόπουσ τησ ΠΑΜΘ)                                                                                                                  

Θζμα : ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλασ, ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνθσ προμήθειας: 

Από ηον ειδ. θορέα/κφδικό: 3072.1329.0001 ηοσ οικ/κού έτοσς 2019, προϋπολογιζμού πεντακοσίων 

ενενήντα (590) εσρώ με το ΦΠΑ ςφμφωνα με ηην σπ. αριθ. 03/2898/2-8-19 (ΑΓΑ: ΩΨΗΛ7ΛΒ-6ΒΑ) ανάληυη 

σποτρέφζης δαπάνης  για ηην προμήθεια: 1) μονάδα ησμπάνοσ για ηο θφηοανηιγραθικό XEROX 
WORKCENTER5638, και 2) διάθορα ζεη ροδάκια ηροθοδοζίας (roller kit), για ηα θφηοανηιγραθικά XEROX 
WORKCENTER5638 και RICHOH MP2000 για ηις ανάγκες ηης Γ/νζης Γημ. Υγεία και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας 
 

 ανακοινϊνει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ κατάκεςθ οικονομικϊν προςφορϊν με κριτήριο 

ανάθεςησ την χαμηλότερη τιμή υπό τθν προχπόκεςθ καταλληλότητασ του υλικοφ για το ςκοπό για τον 

οποίο ηθτείται,  ςυνολικοφ ποςοφ μζχρι 590ΕΤΡΩ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και ςε βάροσ πίςτωςθσ 

του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Καβάλασ, του Ειδικοφ Φορζα 3072.1329.0001 

οικονομικοφ ζτουσ 2019, (CPV 30125000-1). 

Η προμικεια κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ. 

Στισ προςφορζσ που κα κατατεκοφν εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κα πρζπει να αναγράφεται αναλυτικά 
θ περιγραφι του ηθτοφμενου είδουσ/υπθρεςίασ, θ μονάδα μζτρθςθσ/περιεκτικότθτασ, το κόςτοσ ανά 
μονάδα, κακϊσ και θ προςφερόμενθ τιμι ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα ςτθν 
παροφςα πρόςκλθςθ.  

Οι κατατικζμενεσ προςφορζσ κα πρζπει να είναι ευκρινείσ, ενυπόγραφεσ με τα εμπορικά ςτοιχεία του 
προςφζροντα (επωνυμία, δ/νςθ, ΑΦΜ, κ.λ.π) ςε κάκε φφλλο και δεν κα πρζπει να ζχουν ξφςματα, 
ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ ι οτιδιποτε άλλο τισ κακιςτοφν αςαφείσ ι δυςανάγνωςτεσ, οι δε 
προςφερόμενεσ τιμζσ κα πρζπει να είναι εντόσ των πλαιςίων τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.  

Οι προςφορζσ πρζπει να υποβλθκοφν ιδιοχείρωσ ι ταχυδρομικϊσ ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο ωσ τθν 
Παραςκευή 16/08/2019 και ώρα 10:00 ςτο Γραφείο 362 τθσ ΠΕ Καβάλασ  όπου και κα γίνει θ αποςφράγιςι 
τουσ και κα φζρουν εξωτερικά τα ςτοιχεία του αποςτολζα και  κα απευκφνονται προσ: 

Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ 
Εθνικήσ Αντίςταςησ 20, 
Σ.Κ. 65110 ΚΑΒΑΛΑ 
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ –Τπ. αριθ. 2701/8-8-19  πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ) 
 



για τα εξισ είδθ με τισ κάτωκι προδιαγραφζσ (να περιγράφονται αναλυτικά ςτθν προςφορά):  

α/α Τεχνικζσ προδιαγραφζσ  

(Περιγραφι 
Υλικοφ/Υπθρεςίασ ) 

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

Ποςότθτα Προχπ/ςκζν 

κόςτοσ          

(ανϊτατθ 

τιμι με 

ΦΠΑ) 

Προςφερ

όμενθ 

τιμι                  

(χωρίσ 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ Προςφερ

όμενθ 

τιμι                  

(με ΦΠΑ) 

 

1 Μονάδα τυμπάνου για το 
φωτοαντιγραφικό XEROX 
WORKCENTER5638 

 

Τεμ. 

 

1 

 

           360€ 

   

2 Διάφορα ςετ ροδάκια 
τροφοδοςίασ (roller kit), για 
τα φωτοαντιγραφικά XEROX 
WORKCENTER5638 και 
RICHOH MP2000 

 

Τεμ. 4 

 

          230€ 

   

Σφνολο δαπάνθσ    

 
Μαηί με τθν προςφορά κα εςωκλείεται και Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει 
ότι κατζχει όλα τα δικαιολογθτικά του αρ.73 του Ν.4412/16 και κα τα προςκομίςει εφόςον κθρυχκεί 
ανάδοχοσ. 

Μετά το πζρασ τησ ημερ/νίασ λήξησ υποβολήσ καμία προςφορά δεν θα γίνει δεκτή. 

Ιςχφουν επιπλζον οι εξισ όροι: 

1. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα υποβάλλονται και κα αξιολογοφνται για το ςφνολο των ηθτοφμενων 
ειδϊν/υπθρεςιϊν κάκε Ομάδασ ξεχωριςτά ωσ ανωτζρω περιγράφονται, προκειμζνου να 
ανακθρυχκεί μειοδότθσ για κάκε μία από αυτζσ. 

2. Οι προςφορζσ δεν είναι δεςμευτικζσ για τθν Π.Α.Μ.Θ, οφτε υποχρεοφται αυτι να προχωριςει άμεςα 
ςτθν εν λόγω προμικεια, ι ςτο ςφνολο αυτισ. 

3. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τεκμαίρεται θ αποδοχι ανεπιφφλακτα εκ μζρουσ του προςφζροντα 
όλων των όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

4. Η   Π.Α.Μ.Θ διατθρεί το δικαίωμα αφξθςθσ ι μείωςθσ των ποςοτιτων, αν οι υπθρεςιακζσ ανάγκεσ το 
επιβάλλουν και θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ το επιτρζπει.  

5. Η Υπθρεςία δφναται να ηθτιςει για λόγουσ αποςαφινιςθσ τθσ προςφοράσ ζγραφεσ  διευκρινιςεισ 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ ι και δείγμα των προςφερόμενων ειδϊν/υπθρεςιϊν προκειμζνου να 
εξεταςκεί θ καταλλθλότθτα αυτϊν. 

6. Η παράδοςθ των ανωτζρω ειδϊν κα γίνεται ςε ϊρεσ που κακορίηονται κάκε φορά με ευκφνθ και 
μεταφορικά μζςα του προμθκευτι. 

7. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ, κα ιςχφουν και ςε πικανι επόμενθ προμικεια του ιδίου είδουσ, κατά τθ 
διάρκεια του ζτουσ. 

8. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ να ςυμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 
9. Η μθ τιρθςθ των αναγραφόμενων ςτο ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ αποτελεί λόγο απόρριψθσ 

και θ προμικεια κα ανατεκεί ςτον επόμενο κατά ςειρά προςφζροντα. 
10. Δεν αναγνωρίηεται κανζνα επιπλζον κόςτοσ πζραν τθσ αξίασ των ηθτοφμενων ειδϊν/υπθρεςιϊν. 
11. Oλεσ οι προβλεπόμενεσ κρατιςεισ κα βαρφνουν τον μειοδότθ. 

 
Η παροφςα πρόςκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα τθσ ΠΕ Καβάλασ www.pekavalas.eu και τθν 
θλεκτρονικι ςελίδα τθσ ΠΑΜΘ,  www.pamth.gov.gr 

                                                                                                                        ΕΝΣΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
                                                                                                                         Ο ΠΡ/ΝΟ ΣΗ Δ/ΝΗ 

           ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΧΡΗΣΟ    

                           ΙΑΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ-Δ/ΝΣΗ Ε..Τ 

http://www.pekavalas.eu/

