ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου
Ταχ. Κώδικας: 66133
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης
Τηλέφωνο: 2521350630
Φαξ: 2521350748
Ηλ. Ταχ/µείο: mmeli@dimosdramas.gr

∆ράµα,
25/06/2018
Αρ. Πρωτ.: 18618

Προς: - Κάθε οικονοµικό φορέα

Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προµήθεια µπαταρίας
απινιδωτή, µε την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης.
Ο ∆ήµος ∆ράµας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προµήθεια µπαταρίας απινιδωτή, σύµφωνα µε το
Υπηρεσιακό Σηµείωµα µε αριθµ. πρωτ: 17525/14-06-2018 ενώ η δέσµευση της πίστωσης έγινε µε την
αριθµ. 783/25-06-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 930,00€ µε το Φ.Π.Α.
Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήµου µας (Α.Π.Κ. “∆. Κραχτίδη”, ∆ηµοτικό γυµναστήριο
αθλοπαιδιών και δηµοτικό στάδιο) υπάρχουν απινιδωτές στους οποίους πρέπει να αλλάξουµε
µπαταρίες και τα ενσωµατωµένα ηλεκτρόδια για να λειτουργούν σωστά διότι η διάρκεια των
µπαταριών έχει λήξει. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει η προµήθεια (3) τριών µπαταριών µε τα
ενσωµατωµένα ηλεκτρόδια µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Τύπος µπαταρίας: αναλώσιµη µπαταρία µίας χρήσης µαζί µε φυσίγγιο ηλεκτροδίου απινίδωσης
(λιθίου-διοξειδίου του µαγγανίου – LiMnO2) 18V.
• Ικανότητα µπαταρίας: >10 σοκ στα 200J
• Βάρος: 0,2 λίβρες (0,44 κιλά)
Η µπαταρία µε τα ενσωµατωµένα ηλεκτρόδια θα είναι συµβατή µε τους υπάρχοντες
απινιδωτές.
Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισµένη έως και την Τρίτη
03/07/2018 και ώρα 09:30 πµ, στο Τµήµα Προµηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα
λαµβάνονται µετά την ανωτέρω προθεσµία θα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν θα λαµβάνονται υπ’
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυµία & λοιπά στοιχεία
Προς: ∆ήµο ∆ράµας, ∆/νση Οικονοµικών υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για την προµήθεια……………………………..
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισµού ή όλης της
ποσότητας, ενώ η προµήθεια θα είναι ολική η τµηµατική ανάλογα µε της ανάγκες της υπηρεσίας.

Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε Απόφαση ∆ηµάρχου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο καθηµερινά
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες επί της µελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στη ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισµού, κος Λαζαρίδης Ιωάννης, τηλ:2521027415 και επί της
διαδικασίας της προµήθειας στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ράµας, καθηµερινά κος Μελιάδης
Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΕΛΙΑ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ

∆ήµος ∆ράµας
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Προµηθειών

«Προµήθεια µπαταρίας απινιδωτή»
Κριτήριο κατακύρωσης: χαµηλότερη τιµή

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθµός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________∆ΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Μπαταρία απινιδωτή
(όπως παραπάνω)

3 τεµάχια

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………
..…………………………………………………..………………………………………………………………

Είναι απολύτως σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της αρµόδιας υπηρεσίας.

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προµηθευτή ή νόµιµου
Εκπροσώπου της Εταιρείας

