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Άμφιςςα : 23-Ιουλ-18  

Αρ. Πρωτ.: 4312   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Τπουργείο Τγείασ 

5θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ 

Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ 

Οικονομικό Σμιμα 

Προσ: 

 

 

                     

 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟ 

Σαχ. Δ/νςθ  ........................................... …..33100 Άμφιςςα 

Πλθροφ.  ........................................ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Γραφείο Προμθκειϊν: …. ............................... κα Μάνδρου 

Σθλ.  ...........................................................  (22653) 50129 

Fax  .............................................................  (22650) 22086 

Ε-mail  ............................................... .log1@gnamfissas.gr  

 

ΘΕΜΑ  «ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ» 

 

ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ζωσ :30/07/18 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: Γ.Ν. Άμφιςςασ, Γραφείο Προμθκειϊν, Σαχ. Δ/νςθ: Οικιςμόσ Δροςοχωρίου , 33100, ΑΜΦΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ: ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 0,00 πλζον Φ.Π.Α. 

 

Σο Γ.Ν. Άμφιςςασ προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ των τμθμάτων, προβαίνει ςε πρόςκλθςθ οικονομοτεχνικϊν 

προςφορϊν με τθν διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και με κριτιριο τθν χαμθλότερθ τιμι 

προκειμζνου να προμθκευτεί τα κάτωκι υλικά: 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ ΕΙΔΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΣΕΜΑΧΙΑ ΧΟΛΙΑ 

1  
Φτερωτι για κλιματιςτικό LG 9.000btu 

μοντζλο Κ12ΑΗ ΝΕΟ   (ESN H12 6E3A) 
1  

2  
Φτερωτι για κλιματιςτικό LG 12.000btu 

μοντζλο Κ09ΑΗ Ν41   (ESN H09 64EA1) 
1  

3  
Φτερωτι για κλιματιςτικό Sharp 9.000btu 

μοντζλο AY-A099E   (SER. No 0121244) 
1  

4  υμπιεςτισ για κλιματιςτικό 9000btu με φρζον R407 1  

5  Κομπρεςζρ ψυγείου 1/10hp, R134A 1  

 

 Οι προςφορζσ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με το Παρατθρθτιριο Σιμϊν τθσ Ε.Π.Τ. και να ζχουν ιςχφ 

τουλάχιςτον πζντε (5) μθνϊν. 

 Η υποβολι των προςφορϊν μπορεί να γίνεται είτε μζςω e-mail ςτο log1@gnamfissas.gr είτε μζςω 

τθλεομοιοτυπίασ (fax) ςτο 22650-22086. 

mailto:log1@gnamfissas.gr
ΑΔΑ: Ψ6ΨΞ4690ΒΟ-3ΝΖ
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 Η ςφμβαςθ κα μπορεί να διακόπτεται μονομερϊσ από τθν εντολοδόχο Τπθρεςία ι να αναπροςαρμόηεται με 

κοινι ςυμφωνία των δφο μερϊν αν υπογραφεί άλλθ ςφμβαςθ ςτα πλαίςια των Τπθρεςιϊν  του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου με ςυμφερότερουσ όρουσ για όμοιο προϊόν, ι ςε περίπτωςθ προςφοράσ προβλθματικϊν 

προϊόντων εκ μζρουσ των εταιρειϊν. 

 Η παράδοςη των ειδϊν θα γίνεται ςτο τμήμα και ςτον χϊρο που θα υποδεικνφεται από το Νοςοκομείο με 

ζξοδα και ευθφνη του Προμηθευτή, φςτερα από αποςτολή εγγράφου αιτήματόσ μασ, το αργότερο τριϊν (3) 

εργάςιμων ημερϊν από τη λήψη του αιτήματοσ. 

  Παρακαλείςκε να ςυμμετάςχετε ςτθν διαπραγμάτευςθ μόνο και εφόςον ζχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και 

άμεςθ παράδοςθ. 

 Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Ο Φ.Π.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. Για ότι δεν 

περιλαμβάνεται  ςτθν παροφςα ιςχφουν οι περί προμθκειϊν «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΣΑΞΕΙ». 

 Η παροφςα πρόςκλθςθ αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – Πρόγραμμα Διαφγεια http://et.diavgeia.gov.gr και ςτθν ιςτοςελίδα του Γ.Ν. 

Άμφιςςασ  http://www.gnamfissas.gr   

 

 Με εντολή Διοικήτριας  

 – Ο – 

 ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

 

             ΚΑΜΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΟ 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gnamfissas.gr/
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