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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1.WM 22647
Αναπνευστικός
σωλήνας δύο
αυλών, για τους
αναπνευστήρες
WEINMANN
MEDUMAT
Standard
Ο αναπνευστικός
σωλήνας να είναι
πολλαπλών
χρήσεων , µε
δυνατότητα
αποστείρωσης.
Το µήκος του να
είναι 1,5m.
Τεµ. 2

2.WM 3280
Βαλβίδα
ασθενή, για τους
αναπνευστήρες
WEINMANN
MEDUMAT

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηµεροµηνία 06-03-2015
ΠΙΘΑΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
e-mail
Πληροφορίες
Μ.Μπαλάσκα
Τηλ. 2310 397145
e.mail:
tm.mpalaska@ekab.gr

13/03/2015

1.122,00 €

Γραφείο Προµηθειών
Χάνδρος Άγγελος
Τηλ. 2310397115
e mail:a.chandros@ekab.gr
Αναστασιάδης Θ.
Τηλ. 2310 397193
e.mail:
th. anastasiadis@ekab.gr
Fax: 2310347310

Standard
Η αναπνευστική
βαλβίδα να είναι
πολλαπλών
χρήσεων , µε
δυνατότητα
αποστείρωσης.
Τεµ. 2
Τα παραπάνω
προιόντα να
διαθέτουν
πιστοποίηση CE
mark.
Η προµηθεύτρια
και
κατασκευάστρια
εταιρεία να είναι
πιστοποιηµένες
κατά ISO.
Με την προσφορά
να
προσκοµιστούν
τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά του
κατασκευαστή και
του προµηθευτή ,
καθώς και τα
απαραίτητα
πιστοποιητικά
ποιότητας και
ασφάλειας των
προιόντων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α.Ε……...
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, Μαβίλη 33, 555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκη, είτε να την προσκοµίσετε σε κλειστό φάκελο στην Γραµµατεία του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ή
ηλεκτρονικά µε e-mail.

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 και εντός
χρονικού διαστήµατος περίπου τεσσάρων(4) µηνών.
Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προµηθειών, τηλ. : 2310-397-114, 397-115 fax. 2310347310
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Ποσότητα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Θεσσαλονίκη …………………..2013

Τιµή Μονάδας

ΣΥΝΟΛΟ

Έκπτω
ση %

Φ.Π.Α. 23%

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ

