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Τεχνικός έλεγχος
οχηµάτων ΕΚΑΒ
Ηρακλείου ο οποίος
αφορά :

034/
22-01-2014

• 50 ασθενοφόρα
• 4 επιβατικά
• 5 δίκυκλα
Στην προσφορά να
αναφέρεται αναλυτικά το
κόστος ανά όχηµα καθώς
και την επιπλέον
επιβάρυνση σε περίπτωση
εκπρόθεσµου ελέγχου.
Επισυνάπτονται τεχνικές
προδιαγραφές

.

20-2-2014

ΠΙΘΑΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
–ΤΗΛΕΦΩΝΟ –
FAX

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
Σπυριδάκης Χριστόφορος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2810 260-197
3.600,00 Γραφείο Προµηθειών
Καραγιαννάκη Μαρία
Τηλ.: 2810 377 216
ΦΑΞ: 2810 260-197
e-mail:
ch.spyridakis@ekab.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, το Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου
Οχηµάτων θα πρέπει να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του νοµού Ηρακλείου
και σε ακτίνα µέχρι 30 χλµ από τις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(∆ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων έναντι ΤΕΠ) όπου γίνεται η

επισκευή –

συντήρηση όλων τα υπηρεσιακών οχηµάτων.
Στο ανωτέρω κέντρο τεχνικού ελέγχου θα πραγµατοποιείται :
α. O τεχνικός έλεγχος, η έκδοση κάρτας καυσαερίων ( ΚΕΚ)

των

54 ενεργών

υπηρεσιακών (50 ασθενοφόρα και 4 επιβατικά ) οχηµάτων του ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
β. ο τεχνικός έλεγχος, η έκδοση κάρτας καυσαερίων ( ΚΕΚ ) και η έκδοση κάρτας
ελέγχου θορύβου ( Κ.Ε.Θ ) των 5 δικύκλων του ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία εντολής……...
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, ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ ΠΑΓΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΠ ΤΚ 71110 Ηράκλειο, είτε να την προσκοµίσετε σε κλειστό φάκελο
στην Γραµµατεία του ΕΚΑΒ Ηρακλείου.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προσφοράς από την εταιρεία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τιµολόγιο εκδίδεται
«επί πιστώσει», η δε πληρωµή του, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των κανόνων του ∆ηµόσιου Λογιστικού.
Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προµηθειών, τηλ. : 2810 - 377216 fax. 2810 – 377 208
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ποσότητα

Τιµή Μονάδας

ΣΥΝΟΛΟ

Έκπτω
ση %

Φ.Π.Α. 23%

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4
ΜΗΝΕΣ
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