ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδους ή
υπηρεσίας)

AE 08/03-042014

Μπλόκ δελτίου
ασθενοφόρου
τριπλότυπο

ΕΚΑΒ
Καβάλας

Ημερομηνία 24/04/2014

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30-04-2014

(100 τεμ)

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

260,00
ευρώ

συν
Φ.Π.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ –FAX
Επιτροπή αγορών:
1. Μπουγέλη
Σουλτάνα
2. Τσικνάκης
Παύλος
3. Σακάλογλου
Γεώργιος
Τηλ: 2510-250116
Φαξ: 2510-250117

AE 09/03-042014

ΕΚΑΒ
Καβάλας

Βιβλία
καταγραφής
καρτών
τηλεφωνικού
κέντρου
(6 τεμ)

30-04-2014

180,00
ευρώ
συν
Φ.Π.Α.

Επιτροπή αγορών:
1. Μπουγέλη
Σουλτάνα
2. Τσικνάκης
Παύλος
3. Σακάλογλου
Γεώργιος
Τηλ: 2510-250116
Φαξ: 2510-250117

Για την προμήθεια των ειδών έντυπου υλικού θα πρέπει να επικοινωνείτε με το
Γραφείο Προμηθειών του Παραρτήματος ΚΑΒΑΛΑΣ στο τηλ 2510-250116 /2510-

250930

ή τον αρμόδιο υπάλληλο Πατσιαλή Ιωάννη, προκειμένου να

παραλαμβάνετε δείγματα από τα υπό προμήθεια είδη.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία 08 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 30 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 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.

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 : Ε.Κ.Α.Β. / υπ’ όψη επιτροπής αγοράς
υλικού, ΤΕΡΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΤΚ 65404 Καβάλα, είτε να την προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του
Ε.Κ.Α.Β. – Καβάλας.

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 Δημόσιου Λογιστικού.
Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προμηθειών, τηλ. : 2510 - 250930 fax. 2510 – 250117
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 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
Καβάλα …………………..2014

