ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ε.Κ.Α.Β. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ /
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνοµα είδους ή υπηρεσίας )

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 17/4/2014
ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΘΑΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ –
ΤΗΛΕΦΩΝΟ –
FAX

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ /
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνοµα είδους ή υπηρεσίας )

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΩΝ
ΤΟΜΕΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.
ΕΚΑΒ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΑΕ 3/31-3- LR 14(c)
2014

*ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5/5/2014

ΠΙΘΑΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ

270,00€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ –
ΤΗΛΕΦΩΝΟ –
FAX

ΒΛΟΤΙΝΟΥ Α
ΤΗΛ:22510-41111 & 29377
FAX:22510- 29377
E-MAIL: mytilini@ekab.gr

Τεχνικές προδιαγραφές για αλκαλική µπαταρία τύπου LR14(C)
● Να µην είναι επαναφορτιζόµενη.
● Να είναι τάσης 1,5 V
● Η κατασκευάστρια και η προµηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιηµένες κατά ISO.
● Να προσκοµιστούν µε την προσφορά τα απαιτούµενα πιστοποιητικά του
κατασκευαστή και του προµηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά
ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
● Να προσκοµιστεί µε την προσφορά, δείγµα του προς προµήθεια υλικού.
● Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον τρία (3) έτη.
● Να είναι δυνατή η τµηµατική παράδοση του προς προµήθεια υλικού, στις αποθήκες
του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από τη σύµβαση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία εντολής 3/31-3-2014
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, Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 46-48 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τ. Κ. 81100 , είτε να την προσκοµίσετε σε κλειστό φάκελο στην Γραµµατεία του ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

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. : 22510 29377 fax. 22510 29377
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Ποσότητα

Τιµή Μονάδας

ΣΥΝΟΛΟ

Έκπτω
ση %

Φ.Π.Α. 16%

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Παρατηρήσεις

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4
ΜΗΝΕΣ
Μυτιλήνη …………………..2014

