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Ηγουμενίτσα, 05-07-2022

Αρ. Πρωτ.: 76617/8691

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος »
Η Π.Ε. Θεσπρωτίας, ύστερα από το αριθμ. πρωτ. οικ. 76613/8690/19-05-2022 αίτημα της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕΘ , προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην
προμήθεια των κάτωθι ειδών για την κάλυψη των

αναγκών και

την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος

Κτηνιατρικής της ΠΕΘ για το έτος 2022:

Α/Α
1.

ΕΙΔΟΣ
Επτά (7) τεμάχια ελαστικά υποδήματα (μπότες πράσινες NORA-4 ζεύγη Ν.43, 1 ζεύγος Ν.42 ,
2 ζεύγη Ν.39)

2.

Τριάντα (30) κουτιά των πενήντα τεμαχίων έκαστο μάσκες μιας χρήσεως

3.

Δέκα κουτιά (10×100 έκαστο) πλαστικά υποδήματα κνήμης μιας χρήσης με λάστιχο

4.

8.

Πενήντα (50) κουτιά ελαστικά γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα (20 κουτιά medium –20 κουτιά
large – 10 κουτιά x-large)
Δέκα (10) αυτόματες επαναληπτικές σύριγγες πολλαπλών χρήσεων με τοποθέτηση του
φιαλιδίου πάνω στη σύριγγα (πέντε των 5 ml και πέντε των 10ml)
Τριακόσιες εξήντα (360) βελόνες υποδερμικές KRUUSE 1,2x15 mm –18Gx5/8’’
(30κουτιά των 12τεμαχίων)
Χίλιες(1000)σύριγγες αποστειρωμένες πλαστικές(5κουτιά×100τμχ των 5ml, 5κουτιά×100τμχ
των 10ml)
Δέκα(10) μάσκες τύπου FFP3 με βαλβίδα μιας χρήσης

9.

Τριακόσια πενήντα(350)φιαλίδια αιμοληψίας(50 με αντιπηκτικό 10mm κ 300 χωρίς αντιπηκτικό

5.
6.
7.

BD vacutainer 10ml)
10.

Ογδόντα (80) ολόσωμες φόρμες εργασίας μιας χρήσεως τύπου Tyvek (40 large και 40 x-large)

11.

Τρία(3) λίτρα απολυμαντικό για χώρους και εγκαταστάσεις VIRKON S (3×1L)

12.

Δέκα(10) λίτρα αλκοολούχα απολυμαντικών χεριών ASEPTOMAN MED ΥΓΡΟ (10x1L)

13.

Εξακόσιοι(600) Ουροσυλλέκτες τεμάχια

14.

Δέκα(10) ζεύγη προστατευτικά γυαλιά αντιθαμβωτικά 5000HF CE

15.

Δύο(2) πριόνια οστών

16.

Διακόσια (200) τεμάχια νυστέρια μιας χρήσεως (2 κουτιά × 100τμχ)
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17.

Έξι(6) λαβίδες συγκράτησης παγιέτ

18.

Χίλιες(1000) βελόνες αιμοληψίας (10κουτιά×100τεμάχια)

19.

Τρεις (3) ψεκαστήρες πλάτης 12lt

20.

Πέντε (5) ολόσωμες φόρμες εργασίας υφασμάτινες μπλε ( 4 X-LARGE και 1 LARGE )

21.

Δέκα (10) ασπίδες προστασίας προσώπου

22.

Ογδόντα (80) ισοθερμικά κουτιά με καπάκι (30τμχ Νο7, 30τμχ Νο2, 20τμχ Νο12)

23.

Είκοσι (20) τμχ καθαρό οινόπνευμα μπλε

24.

Δέκα (10) τμχ παγοκύστες ICE PACK GEL 500g

25.

Πέντε (5) λεπίδες ανταλλακτικές για πριόνι οστών

26.

Πενήντα(50) κιτ αποστειρωμένων σφουγγαρακίων(swab) για δειγματοληψίες επιφανειών
σφάγιων

Για τη συγκεκριμένη δαπάνη έχει εκδοθεί η α/α 1565/102048/11789/29-06-2022 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης

και καταχωρήθηκε με α/α 1564 στο βιβλίο

εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της

υπηρεσίας μας.
Επιπροσθέτως, oι ποσότητες δύναται να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προϋπολογισθέν ποσό των 5.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής επί του συνόλου.
Προσφορές μεμονωμένων ειδών δεν γίνονται αποδεκτές.
Σας παρακαλούμε όπως προσκομίσετε συνημμένα

με την οικονομική σας προσφορά

α) φορολογική β)

ασφαλιστική ενημερότητα, για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων και
γ) ποινικό μητρώο σε ισχύ κατά τη χρονική περίοδο συμμετοχής στην ως άνω πρόσκληση ή αντίγραφο
αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου, προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από
την υπηρεσία.
Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις ,που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω αντικειμένων
υπεύθυνοι επικοινωνίας είναι o κος Μανώλης Κωνσταντίνος και η κα.Τρουμπάτα Σπυριδούλα, τηλ
2665 3 60191-2.
Παρακαλούμε όπως υποβάλετε την προσφορά σας με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στο
Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας , μέχρι την 12-07-2022 και
ώρα 13:00.
Μ.Ε.Α.
Η Προϊστάμενη του Τμήματος
Προμηθειών
Μώκου Παναγιώτα

