ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
33/31-03-2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδους ή
υπηρεσίας)
Σετ βολάν και
δίσκου – πλατώ
συμπλέκτου

Ημερομηνία 01/04/2014

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
09-04-2014

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1.083,37
ευρώ
συν
Φ.Π.Α.

Για το
ασθενοφόρο
όχημα ΚΗΙ 9968
VW T5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ –FAX
Επιτροπή αγοράς
ανταλλακτικών:
1. Πασχάλης Θ
2. Καριώτης Α.
3. Γκριμούρας Δ.

Τηλ: 2510-250116
Φαξ: 2510-250117

34/31-03-2014

Εργατικά
συνεργείου για
την
αντικατάσταση
σετ βολάν και
δίσκου-πλατώ
Για το
ασθενοφόρο
όχημα ΚΗΙ 9968
VW T5

09-04-2014

300,00
ευρώ

Επιτροπή αγοράς
ανταλλακτικών:

συν
Φ.Π.Α.

1. Πασχάλης Θ
2. Καριώτης Α.
3. Γκριμούρας Δ.

Τηλ: 2510-250116
Φαξ: 2510-250117

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο
Προμηθειών του Παραρτήματος ΚΑΒΑΛΑΣ στο τηλ 2510-250930 ή τους αρμόδιους
υπαλλήλους Τζημούρτα Κων/νο και Λούρδα Εμμανουήλ στο τηλ 2510-250116.
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ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία 09 ημερών, από την
ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥΠΑΙΔΟΠΟΛΗ, ΚΑΒΑΛΑ
Τ.Κ 65404

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΩΡΑ

Τετάρτη 09 Απριλίου 2014

12.00

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Π.Δ. 118/07 στην προαναφερόμενη διεύθυνση μέχρι την ανωτέρω
αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο ή μέρος της υπό ανάθεση προμήθειας (ανά
Α.Ε.).
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες
2. Εφόσον, ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα
του διαγωνισμού αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο δύο (2) ημέρες, πριν από
την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού παρέχονται από την
Υπηρεσία.
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