ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ε.Κ.Α.Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ /
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

135/15-06-15

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδους ή
υπηρεσίας )
Προμήθεια
ελαιολιπαντικών για
τα για ασθενοφόρα
τύπου VW Transporter
(diesel) του ΕΚΑΒ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Ποσότητα : 250lit

Ηράκλειο, 09-07-2015

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17-07-2015

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ –
ΤΗΛΕΦΩΝΟ –
FAX

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Καβρού
Ρομπογιαννάκη Σοφία
Τηλ:.2810 377-258
Γραφείο Προμηθειών
1.750,00€ Καραγιαννάκη Μαρία
Τηλ.: 2810 377 216

Επισυνάπτονται
τεχνικές
προδιαγραφές
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ (Ν. 4281/14)

ΦΑΞ:2810 377208
e-mail:
elycrete@gmail.com

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει και να προσκομίσει ισχύον
Πιστοποιητικό ISO της σειράς 9001-2000 από το κοινοποιημένο Οργανισμό Σύμφωνα
με την (Κ.Υ.Α) ΔΥ7/2480/94 ΦΕΚ 679/94

Τα παραδοτέα ελαιολιπαντικά να είναι νέα, αχρησιμοποίητα και καθαρά, χωρίς
ξένες ύλες.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής απόδοσης μέχρι του ελάχιστου
ορίου της, κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων, κανονικής αντικατάστασης τους.
Οφείλει δε στην αντικατάσταση όσων παρουσιάσουν κατασκευαστική αστοχία .

Εάν για το είδος του προς προμήθεια υλικού ισχύει ορισμένο πρότυπο (όπως ΕΝ,
ΙSO,Ευρωπαϊκή Οδηγία ή υποχρέωση λήψης Έγκρισης Τύπου) θα πρέπει αυτό (το
υλικό) να το ικανοποιεί και θα κατατεθούν οι σχετικές βεβαιώσεις, στην Τεχνική
Προσφορά, από τον προμηθευτή.

Τα ελαιολιπαντικά των κινητήρων οχημάτων θα πρέπει να πληρούν τις Παρακάτω
προδιαγραφές.

• Ιξώδους κατά SAE: 5W/30
• Ποιότητας κατά API: SJ κατ΄ ελάχιστον
• Θα πρέπει επίσης, να πληρούν τις προδιαγραφές VW 504.00 + 507. 00

Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην
κάθε μια χωριστή συσκευασία (μπουκάλι) από την φάση της αρχικής συσκευασίας
και όχι εκ των υστέρων.

Τα ελαιο λιπαντικά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στο
ΕΚΑΒ Ηρακλείου – Μελετίου Μεταξάκη 4

Η συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή και όχι διαφόρων

Χρόνος παράδοσης: Παράδοση άμεση από την ζήτησή τους.
Κριτήριο για αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύει “η χαμηλότερη τιμή”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία εντολής……...
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, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΒΟΥΤΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ ΠΑΓΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΠ ΤΚ 71110 Ηράκλειο, είτε να την προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στην Γραμματεία του ΕΚΑΒ Ηρακλείου.

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 Δημόσιου Λογιστικού.
Για κάθε είδους
επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προμηθειών, τηλ. : 2810 - 377216 fax. 2810 – 377 208
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

ΣΥΝΟΛΟ

Έκπτωσ
η%

Φ.Π.Α. 23%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ
Ηράκλειο …………………..2015

