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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ηµεροµηνία: 13/10/2015

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΠΟΤΕΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Σ ΣΤΟΛΗΣ
∆ΙΤΡΟΧΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ)
Ν90
23-09-2015

ΠΙΘΑΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ
µε Φ.Π.Α.

399,75 €
µαζί µε το
Φ.Π.Α.
23-10-2015

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

ΤΕΜΑΧΙΑ: 2
ΖΕΥΓΗ
ΓΑΝΤΙΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Σ ΣΤΟΛΗΣ
∆ΙΤΡΟΧΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ)

104,55 €
µαζί µε το
Φ.Π.Α.

ΤΕΜΑΧΙΑ: 1
ΖΕΥΓΟΣ

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)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

1. ΜΠΟΤΕΣ













Να είναι κατασκευασµένες από µαλακό δέρµα
Να είναι αδιάβροχες µε προστατευτική ενίσχυση κνήµης, αστραγάλου,
µύτης και σηµείου αλλαγής ταχυτήτων
Να φέρουν ανακλαστικά φωτός
Να κλείνουν µε φερµουάρ και Velcro
Να έχουν αντιολισθητική σόλα που επιπλέον να είναι ανθεκτική σε
χηµικά υλικά ( καύσιµα, πετρέλαιο, λάδια)
Να διαθέτουν αφαιρούµενο εσωτερικό πάτο και καµάρα, καθώς και
ρυθµιζόµενο µέγεθος γάµπας
Να είναι σε χρώµα µαύρο και διάφορα µεγέθη
Να διαθέτουν πιστοποίηση CE MARK
Η κατασκευάστρια και η προµηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιηµένες
µε ISO
Να προσκοµιστούν µε την προσφορά τα απαιτούµενα πιστοποιητικά του
κατασκευαστή και του προµηθευτή, καθώς και το απαραίτητο
πιστοποιητικό ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
Να προσκοµισθεί µε την προσφορά δείγµα του προς προµήθεια υλικού
προκειµένου να δοκιµαστεί σε πραγµατικές συνθήκες
Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη

2. ΓΑΝΤΙΑ











Το βασικό υλικό κατασκευής να είναι το δέρµα
Να είναι χειµερινού τύπου και αδιάβροχα µε λεπτή θερµική επένδυση
και ενίσχυση στο πάνω και κάτω µέρος της παλάµης
Να έχουν ελαστικότητα στο ύψος του καρπού µε ρυθµιζόµενη
προσαρµογή µέσω Velcro
Να είναι σε χρώµα µαύρο και διάφορα µεγέθη
Να διαθέτουν καθαριστικό στον αντίχειρα ή τον δείκτη για την ζελατίνα
του κράνους
Να διαθέτουν πιστοποίηση CE MARK
Η κατασκευάστρια και η προµηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιηµένες
µε ISO
Να προσκοµιστούν µε την προσφορά τα απαιτούµενα πιστοποιητικά του
κατασκευαστή και του προµηθευτή, καθώς και το απαραίτητο
πιστοποιητικό ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
Να προσκοµισθεί µε την προσφορά δείγµα του προς προµήθεια υλικού
προκειµένου να δοκιµαστεί σε πραγµατικές συνθήκες
Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη

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. 26510-54360 fax 26510-54367
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