
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ            

 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                

ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   22710 21057                                          Χίος   14-07-2017  

ΦΑΞ:  22710 26665                                            Αρ. Πρωτ: 2913 (14/07/2017) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ φορείων 
μεταφοράς ασθενών και ιατρικών εξεταστικών κρεβατιών. 

 
ΠΡΟΣ :ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  
 
Έχοντας υπόψη :                                              
1) Τις διατάξεις   του Ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 Τεύχος Α) 
3) Την αναγκαιότητα για την προμήθεια 15 (δεκαπέντε) φορείων μεταφοράς ασθενών 
και 15 (δεκαπέντε) ιατρικών εξεταστικών κρεβατιών στις δομές του,  η δε δαπάνη δεν 
θα υπερβαίνει το ποσό των  5.500,00 € με ΦΠΑ . 
4) Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ  Δ. Χίου  έτους 2017 και στον Κ.Α. 15-7135 όπου 
έχει δεσμευθεί η αναγκαία πίστωση με την Π.Α.Υ. 277 / 2017. 
5) Την αριθμ. 91/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία έγινε διάθεση 
της σχετικής πίστωσης ποσού 5.500,00 € με ΦΠΑ 
 Η υπηρεσία του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας  Αλληλεγγύης – Πολιτισμού- 
Αθλητισμού και Παιδείας Δ. Χίου   σας   καλεί να καταθέσετε προσφορά για  την  
παραπάνω προμήθεια  . 

 Η παράδοση και εγκατάσταση, θα γίνει μετά από υπόδειξη στις δομές 
του Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Χίου. 

 Η τιμή να αφορά ξεχωριστά την καθαρή αξία από το Φ.Π.Α. 
 Για οποιαδήποτε πληροφορία στον Κο Λίναρη Σταμάτη 2271080200 

εσωτερικό 2. 
 Εκτός από την τιμή, θα αξιολογηθεί η εγγύηση, η αξιοπιστία και τα 

υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
 Χρόνος παράδοσης προσφορών έως Τρίτη 18-07-2017 και ώρα 15:00. 



 Παράδοση προσφορών εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο 
διοίκησης στο κλειστό γήπεδο Χίου Μιχάλων 7, ή στο φαξ 
2271026665 ή στο mail : promithies_np@chios.gov.gr . 

 Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές φορείων : πτυσσόμενο κατά μήκος, 
σκελετός αλουμινίου, μεταλλικός μηχανισμός, όσο το δυνατόν 
ελαφρύτερο για εύκολη μεταφορά και με κρεβάτι από πλαστικό 
υψηλής αντοχής για να μην σκίζετε εύκολα. 

 Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές κρεβατιών : Χρώμα λευκό, υλικό 
δερματίνη ή δέρμα,, με ανάκληση πλάτης, αντοχή σε βάρος 
τουλάχιστον 130 κιλών, διαστάσεων τουλάχιστον 175cm *65cm 
*70cm, με στιβαρό σκελετό αντοχής με ενδιάμεσο σίδερο, με 
χειροκίνητο μηχανισμό σκαλιέρας τύπου Π,  

                                                          O Προϊστάμενος του Ν.Π.   
           ΛΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ                  
 


