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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδος ή υπηρεσίας)

Στην βάση του Τομέα του
ΕΚΑΒ Έδεσσας, εργασία
κατασκευής μιας τοιχοποιίας
8,5 τ.μ., με γυψοσανίδα 12,5
χιλ. εκατέρωθεν και
ενδιάμεσα για μόνωση
πετροβάμβακας 40Χ50 χιλ. Ο
δε σκελετός του θα είναι από
γαλβανιζέ μορφοσωλήνα
πάχους 50 χιλ.. Σε αυτόν το
τοίχο θα γίνει άνοιγμα για
πόρτα 1,10Χ2,10μ. και για
πόρτα θα μπεί φυσούνα ίδιων
διαστάσεων. Τέλος θα
ασταρωθεί και θα βαφεί με
πλαστικό οικολογικό χρώμα.
Η προμήθεια των υλικών και
της φυσούνας θα
περιλαμβάνεται στην
προσφορά.

Ημερομηνία
ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10/12/2013

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

450 €
(με
ΦΠΑ)

04/12/2013
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX
e-mail

Αλεξοπούλου Ουρανία
Τηλ. 2310 397137
Φαξ. 2310 347310
Mail: misthodosia.ekab2@gmail.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α.Ε 715
Ζητείτε η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη/εργασίες, συμπληρώνοντας
ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου ή σε δική σας φόρμα, που θα πρέπει να αποσταλεί είτε ταχυδρομικά στη
διεύθυνση : ΕΚΑΒ / υπ’ όψη επιτροπής αγοράς υλικού, Μαβίλη 33, 555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκη, είτε να την
προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στην Γραμματεία του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ή ηλεκτρονικά με e-mail.
Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προσφοράς από την εταιρεία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με την
έκδοση του τιμολόγιου, η πληρωμή γίνεται μετρητοίς, με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προμηθειών, τηλ. : 2310-397-114, 397-115 fax.
2310347-310

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Εργασία κατασκευής μιας
τοιχοποιίας 8,5 τ.μ., με
γυψοσανίδα 12,5 χιλ. εκατέρωθεν
και ενδιάμεσα για μόνωση
πετροβάμβακας 40Χ50 χιλ. Ο δε
σκελετός του θα είναι από
γαλβανιζέ μορφοσωλήνα πάχους
50 χιλ.. Σε αυτόν το τοίχο θα γίνει
άνοιγμα για πόρτα 1,10Χ2,10μ.
και για πόρτα θα μπεί φυσούνα
ίδιων διαστάσεων. Τέλος θα
ασταρωθεί και θα βαφεί με
πλαστικό οικολογικό χρώμα. Η
προμήθεια των υλικών και της
φυσούνας θα περιλαμβάνεται
στην προσφορά.
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Θεσσαλονίκη 04/12/2013

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ

