ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Ε.Κ.Α.Β.

Ε.Κ.Α.Β. 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Σ

Ν27
09-03-2015

Ν28
09-03-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚ
Ο ΧΑΡΤΙ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ
Υ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗ –
MONITOR
PHILIPS
HEARTSTART
Mrx (ΚΩ∆ΙΚΟΣ
40457)
ΤΕΜΑΧΙΑ: 50
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑ
ΚΑΣ kgr (πακέτο
των 5 kg)

Ηµεροµηνία: 21/04/2015

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

06-05-2015

06-05-2015
ΤΕΜΑΧΙΑ:250
κιλά

ΠΙΘΑΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ
µε Φ.Π.Α.

300,00€
µαζί µε το
Φ.Π.Α.

375,00€
µαζί µε το
Φ.Π.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλέφωνο:
26510 54350
Fax: 2651054367
e-mail:
ioannina@ekab.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλέφωνο:
26510 54350
Fax: 2651054367
e-mail:
ioannina@ekab.gr

Οι προσφορές να κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο και οι τιµές να
συµπεριλαµβάνουν και τα µεταφορικά έξοδα.
Οι προσφορές και η µειοδοσία θα γίνεται κατά είδος (Π∆ 118/07 ΑΡΘΡΟ 21)

Τεχνικές προδιαγραφές λευκού χαρτοβάµβακα

• Να αποτελείται από 100% λευκό χηµικό πολτό, µε απαλή υφή και να είναι
κατάλληλος για νοσοκοµειακή χρήση.
• Τα φύλλα του χαρτοβάµβακα να είναι οµοιόµορφα, χωρίς τοπικά αραιώµατα και
σχισίµατα.
• Να έχει βάρος 18 gr/m² (ανοχή ±5%)
• Να έχει αντοχή σε εφελκυσµό, βάσει του ISO 1924.
• Να έχει διαστάσεις ανά φύλλο περίπου 55 Χ 40 cm
• Να εµφανίζει απορροφητικότητα σύµφωνη µε TAPPI-T432m-82
• Να έχει τέφρα κατά ISO 2144
• Το προς προµήθεια υλικό να είναι συσκευασµένο σε πακέτα των 5 kgr έκαστο,
προστατευµένα σε χαρτοκιβώτια, µε τα φύλλα διπλωµένα µέσα σε απαραβίαστη
πλαστική συσκευασία.
• Τα υλικά συσκευασίας να µην επηρεάζουν το περιεχόµενο και να παρέχουν
προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν κατά τη µεταφορά.
• Στη συσκευασία να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: το εργοστάσιο παραγωγής
(επωνυµία και τόπος), το είδος του περιεχοµένου και η σύστασή του, οι
διαστάσεις των φύλλων και το καθαρό βάρος.
• H κατασκευάστρια και η προµηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιηµένες κατά
ISO
• Να προσκοµιστούν µε την προσφορά τα απαιτούµενα πιστοποιητικά του
κατασκευαστή καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας
του προϊόντος.
• Να είναι δυνατή η τµηµατική παράδοση του προς προµήθεια υλικού, στις
αποθήκες του Ε.Κ.Α.Β Ιωαννίνων, σε ποσότητες και χρόνους που θα
καθορίζονται από την σύµβαση
Η Επιτροπή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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
ΕΚΑΒ / υπόψη Γρ. Προμηθειών –Υλικού, Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 – 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, είτε
να την προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων.
Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προσφοράς από την εταιρία σας,
θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τιμολόγιο εκδίδεται «επί πιστώσει», η δε πληρωμή
του, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων του Δημοσίου Λογιστικού και
εντός χρονικού διαστήματος περίπου τεσσάρων (4) μηνών.
Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ.
Προμηθειών, τηλ. 26510-54345 fax 26510-54367
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