ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β.
Παράρηημα: Δ.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΑ
ΣΟΙΥΔΙΑ
ΔΝΣΟΛΗ /
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

618/14-8-14

ΔΠΑΝΑΓΗΜΟΙΔΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ (όνομα είδοσς ή σπηρεζίας)

ΑΝΑΓΟΜΩΖ ΦΗΑΛΩΝ ΟΞΤΓΟΝΟΤ -RESPAL,
2lit 13Φ, 5lit 3Φ, 10lit 45Φ, Respal 2Φ,
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ 63Φ ΠΗΘΑΝΖ ΑΝΣΗΚ. ΚΛΔΗΣΡΟΤ
4Φ. ΓΗΑ ΣΟΝ ΜΖΝΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΓΗΑ ΣΟ
ΔΚΑΒ ΛΑΡΗΑ

ΣΔΛΙΚΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία: 27-8-2014
ΠΙΘΑΝΗ
ΓΑΠΑΝΗ
Δ ΔΤΡΩ
ΜΔ
Φ.Π.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
ΑΡΜΟΓΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ –
ΣΗΛΔΦΩΝΟ – FAX

ΓΚΗΝΣΔΡΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ
ΣΖΛ.
FAX.
1-9-2014

ΔΩ
1154,00 €

ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΗ 3-9-14 ΖΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΖ & ΩΡΑ 10,00
ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΣΟΤ ΔΚΑΒ ΛΑΡΗΑ.

2410-685212
2410-617116

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α.Δ…….
Εεηείηε ε ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ηα παξαθάηω αλαθεξόκελα είδε/εξγαζίεο, ζπκπιεξώλνληαο αλάινγα ηηο ζηήιεο ηνπ
παξόληνο εληύπνπ ή ζε δική ζας θόρμα, ζηε δηεύζπλζε : ΔΚΑΒ ΛΑΡΙΑ / Περιοτή Μεζούρλο (Π.Γ.Ν.Λ.) Λάριζα, πξνζθνκίδνληαο ζε
θιεηζηό θάθειν ζηελ Γξακκαηεία ηνπ ΔΚΑΒ Λάξηζαο.
ε πεξίπηωζε αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζθνξάο από ηελ εηαηξεία ζαο, ζα πξέπεη λα γλωξίδεηε όηη ε πιεξωκή ηνπ ηηκνινγίνπ,
γίλεηαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ θαλόλωλ ηνπ Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ.
Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ
ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ
ΤΝΟΛΟ ΔΚΠΣΩΖ %
ΦΠΑ 23% ΣΔΛΗΚΟ
ΜΟΝΑΓΑ
ΤΝΟΛΟ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΓΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΠΡΟΟΥΗ !!!
Η ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΙΥΤΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 4 ΜΗΝΔ
…………………..2014

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Να θέξνπλ πάληνηε θάιπκκα ζην θιείζηξν.
Να είλαη βακκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαιύκκαηνο ηνπ θιείζηξνπ, ωο πξνβιέπεηαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
Οη θηάιεο αλαπλεπζηηθνύ νμπγόλνπ ζα έρνπλ επηπιένλ γξακκέλε κε καύξα γξάκκαηα (θεθαιαία) ηε ιέμε «ΟΞΤΓΟΝΟ» κε αλεμίηειν
ρξώκα. Ζ γξαθή ζα γίλεηαη επθξηλώο θαη κε γξάκκαηα κήθνπο 2 cm θαη αλάινγνπ πιάηνπο, ζα θέξνπλ απηνθόιιεηε ηαηλία κε νδεγίεο
ρξήζεο θαη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπο.
Θα θέξνπλ θιείζηξν ζειπθό, δεμηόζηξνθν, δηακ.22,91mm θαη βήκαηνο 1,614 mm θαη ππνδνρή αξζεληθή δεμηόζηξνθε δηακ.22,91 mm
θαη βήκαηνο 1,614 mm.
Σελ επζύλε γηα ηελ αζθάιεηα ηωλ θηαιώλ, θιείζηξωλ, πδξαπιηθώλ δνθηκώλ θαη θαιήο πνηόηεηαο νμπγόλνπ ζα θέξεη ν πξνκεζεπηήο.
Ζ παξαιαβή θαη ε παξάδνζε θηαιώλ ζα γίλεηαη από 08:00-12:30 π.κ. δπν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα ζην ΔΚΑΒ. ε πεξίπηωζε αξγηώλ ή
ηπρόλ αιιαγήο ηωλ δξνκνινγίωλ ζα γίλεηαη πξνεγνπκέλωο ζπλελλόεζε ηνπ ΔΚΑΒ κε ηνλ πξνκεζεπηή.
ε πεξίπηωζε αλάγθεο ηνπ ΔΚΑΒ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη θαη δηθέο ηνπ θηάιεο νμπγόλνπ, νη νπνίεο ζα παξακείλνπλ κέρξη
εμαληιήζεωο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ζα αληηθαηαζηαζνύλ κεηά ηελ εθθέλωζε ηνπο κε άιιεο πιήξεηο. Ζ κεηαθνξά θαη πάιη ζα γίλεηαη
από ηνλ ρνξεγεηή.
Οη πξνζθνκηδόκελεο από ηνλ πξνκεζεπηή θηάιεο ζα πξέπεη λα έρνπλε ηε ζήκαλζε, ην ρξωκαηηζκό θ.ι.π. ε ΑΠ Β10451/929 Τπνπξγηθή
απόθαζε (ΦΔΚ 370, Σεύρνο Β΄ 9/6/88 θαη ηε ζρεη. έγθξηζε ηνπ ΔΟΦ).
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ειέγρεη ηηο θηάιεο ηωλ παξ.1,2 ζύκθωλα πξνο ηα νξηδόκελα άξζξα 4,13 θαη 16 ηεο ίδηαο Τπνπξγηθήο
Απόθαζεο.

