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Θέμα : Πρόσκληση Συλλογής οικονομικών προσφορών  για την προμήθεια του 

είδους «Βενζίνη Αμόλυβδη»  

Σχετικά : Η  υπ’ αριθ.392η/11-11-2016 Πράξη Διοικητή Γ.Ν. Ηλείας 
 

 

    Σε εκτέλεση του ανωτέρω σχετικού, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε κλειστή 

οικονομική  προσφορά στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, για «ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ» συνολικού προϋπολογισμού 2.100,00€  συμπ. ΦΠΑ, για τις ανάγκες του 

Γ.Ν. Ηλείας -Ν.Μ Πύργου  με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 

της εκάστοτε ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης του 

είδους, διάρκειας 5 (πέντε) μηνών ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού  και με τον 

όρο διακοπής της σύμβασης που θα υπογραφεί όταν  ολοκληρωθεί ο ετήσιος  διαγωνισμός 

του ΠΠΥΥ2015. 

Οι ανάγκες της  Νοσηλευτικής  Μονάδας Πύργου  έχουν ως κάτωθι: 

 1.500 lt «Βενζίνη Αμόλυβδη» κατ εκτίμηση, προϋπολογισμού 2.100.00 ευρώ συμπ. 

ΦΠΑ  για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου, βάσει της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του 

είδους για το Νομό Ηλείας,  

Η προσφορά σας θα πρέπει να αποσταλεί έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 21-11-2016 και ώρα 14:00 

μ.μ., στο πρωτόκολλο της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου. 

H αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο 

Προμηθειών της Ν.Μ. Πύργου  την ΤΡΊΤΗ  22-11-2016 και ώρα 11:00π.μ. 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: Ο εφοδιασμός θα γίνεται στο πρατήριο του χορηγητή με την 

έκδοση του νόμιμου παραστατικού. 

Ο προμηθευτής (βενζίνης) θα πρέπει να βρίσκεται στην εμβέλεια της περιοχής του Γ. Ν. 

Ηλείας. 

Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ 

εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει 

τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται 

από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης 
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