ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.
Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α.Ε. 556

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1)Προµήθεια υλικών και εργασία για
βαφή εσωτερικής τοιχοποιίας 118m²
στη βάση του ΕΚΑΒ στο ∆ιδυµότειχο.

Ηµεροµηνία: 01-12-2014

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΘΑΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ
(µε Φ.Π.Α.)

04-12-2014

836,00

Περιλαµβάνεται αποµάκρυνση των
αποκολληµένων χρωµάτων,
στοκάρισµα επιφανειών µε ακριλικό
στόκο, αστάρωµα και εφαρµογή δύο
στρώσεων πλαστικού χρώµατος.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν ενώ η
βάση θα είναι εν λειτουργία, καθώς και
θα πραγµατοποιηθεί προσωρινή
µετακίνηση των επίπλων και του
εξοπλισµού εντός της βάσης και
επανατοποθέτηση στην αρχική τους
θέση µετά το πέρας των εργασιών.

2)Επισκευή εξωτερικής παροχής
ύδρευσης, µε αντικατάσταση σωλήνα
πολυεθυλενίου µήκους 6m µε νέο µε
µόνωση τύπου armaflex, τοποθέτηση
επί εξωτερικής τοιχοποιίας και
αντικατάσταση κρουνού µε νέο
αντιπαγωτικού τύπου.

3)Επισκευή ξύλινης εξωτερικής θύρας
εισόδου, µε στοκαρίσµατα, βάψιµο και
στερέωση.

Σηµείωση: Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει άµεσα (ΧΕΠ).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
e-mail
Τσιφουντούδης Σωτήριος
Τηλ: 2552026999
Fax: 2552081699
s.tsifountoudis@ekab.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία εντολής: Α.Ε. 556
Ζητείται 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, Αλεξανδρούπολη Τ.Θ. 130, Τ.Κ. 68100, είτε να την προσκοµίσετε σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β.
Αλεξανδρούπολης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προσφοράς από την εταιρεία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τιµολόγιο θα εκδοθεί «µετρητοίς», η
δε πληρωµή του, θα γίνει άµεσα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των κανόνων του ∆ηµόσιου Λογιστικού.
Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προµηθειών, τηλ: 2552026999 fax: 2552081699
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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
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