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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής  προσφορών για την απευθείας 
ανάθεση της προμήθειας «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ». 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).  

4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών».  

5. Τον Ν.3329/2005 <Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις> 

(ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  

6. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 21REQ008071650 όπως επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

7. Την υπ’ αριθμ 157/01-02-2021  απόφαση (με ΑΔΑ: Ψ1Ω94690ΒΧ-42Μ) του Διοικητή περί 

έγκρισης δαπάνης, διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών 

8. Την υπ’αριθμ.Πρωτ 94/01-02-2021 (ΑΔΑ 6ΟΦΣ4690ΒΧ-ΚΛΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 

την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 1753,36€ (συμπ. ΦΠΑ) για το οικ. έτος 2021 

σε βάρος του ΚΑΕ 1311 με τίτλο «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού», για την προμήθεια 

«ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ». 
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9. Το υπ’αριθμ.94/01-02-2021 Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ:21REQ008075032 

10. Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης 

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για την προμήθεια «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ» 
CPV:24322500-2  προϋπολογισθείσας δαπάνης 1753,36€ με ΦΠΑ , σύμφωνα  με τα κατωτέρω: 

 
 
Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα 

απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν 

τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα 

πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει υποφάκελλο 

δικαιολογητικών συμμετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και υποφάκελλο 

οικονομικής προσφοράς. Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ. 

  

       Ο υποφάκελος της οικονομικής  προσφοράς θα περιέχει:   

Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται η τιμή μονάδος του είδους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.  

 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 10/02/2021 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 
14:30 μμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας. 
 
 
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας κ.Πολίτη 
Βησσαρία τηλ:2645360306, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ υπ. αριθ 157/01-02-2021 (ΑΔΑ Ψ1Ω94690ΒΧ-
42Μ)  Απόφαση Διοικητή περί έγκρισης δαπάνης, διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών και από 
το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο 
στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθ. πρωτ.902/29-01-20210(ΑΔΑΜ 21REQ008071650) 
 
                                                                                                                                       Ο                                 

                                                                                                      ΔΙΟΙΚ/ΤΗΣ ΤΟΥ  ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ           

         

                                                                                                          ΜΠΑΚΑΒΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                         

      
 
                                                                                 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 96,2 vol 1010 litra 


