ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.
Ηράκλειο 25-07-12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙ
Α
ΕΝΤΟΛΗ
Σ/
∆ΙΑΚΗΡΥ
ΞΗΣ

232/233
/234
10-7-12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνοµα είδους ή υπηρεσίας )

• Ιατρικό οξυγόνο / πλήρωση /
µεταφορά φιαλών / υδραυλική
δοκιµή
Ποσότητα 70 φιάλες
• Υδραυλική δοκιµή φιαλών
Ποσότητα : 5 φιαλών
Αφορούν τον τοµέα Χανίων

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

27-07-12

• Κλείστρα φιαλών
27-07-12
Ποσότητα: 4τεµ
Αφορούν τον τοµέα Χανίων
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

235/
10-7-12

ΠΙΘΑΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ –
ΤΗΛΕΦΩΝΟ –
FAX

Ξενικάκης Εµµανουήλ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 377 231
1.280,00€
2810 377 255
Γραφείο προµηθειών
Καραγιαννάκη Μαρία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 377 216
ΦΑΞ: 2810 377 208
120,00€ e-mail: elycrete@gmail.com

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οξυγόνο
1. Να φέρουν πάντοτε κάλυµµα στα κλείστρα.
2. Να είναι βαµµένες, συµπεριλαµβανοµένου και του καλύµµατος του κλείστρου ως προβλέπεται
από την Ελληνική Νοµοθεσία.
3. Οι φιάλες αναπνευστικού οξυγόνου θα έχουν επιπλέον γραµµένη µε µαύρα κεφαλαία γράµµατα
τη λέξη «ΟΞΥΓΟΝΟ» µε ανεξίτηλο χρώµα. Η γραφή θα γίνεται ευκρινώς και µε γράµµατα
µήκους 2 cm και ανάλογου πλάτους, θα φέρουν αυτοκόλλητη ταινία µε οδηγίες χρήσεως και
επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση τους.
4. Θα φέρουν κλείστρο θηλυκό δεξιόστροφο διαµ. 22,91mm και βήµατος 1,614mm. Υποδοχή
αρσενική, δεξιόστροφο διαµ. 22,91mm και βήµατος 1,614mm.
Την ευθύνη για την ασφάλεια των φιαλών, κλείστρων, υδραυλικών δοκιµών και καλής ποιότητας
οξυγόνου θα φέρει ο προµηθευτής.
Η παραλαβή και παράδοση φιαλών θα γίνεται από 08.00-12.30 π.µ µία φορά την εβδοµάδα ή όποτε
χρειαστεί στους χώρους του Ηρακλείου καθώς και των τοµέων Χανίων & Ρεθύµνου ή όποτε χρειαστεί.
Σε περίπτωση ανάγκης του ΕΚΑΒ, ο προµηθευτής υποχρεούται να διαθέσει και δικές του φιάλες
οξυγόνου, οι οποίες θα παραµείνουν µέχρι εξαντλήσεως του περιεχοµένου τους και θα αντικατασταθούν
µετά την εκκένωση τους µε άλλες πλήρεις. Η µεταφορά και πάλι θα γίνεται από τον χορηγητή. Οι
προσκοµιζόµενες από τον προµηθευτή φιάλες θα πρέπει να έχουν τη σήµανση, το χρωµατισµό κλπ. Που
προβλέπει η ΑΠ Β10451/929 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 370, τεύχος 9/6/88) τη σχετική έγκριση του
Ε.Ο.Φ.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ελέγχει τις φιάλες των παρ. 1,2 σύµφωνα προς οριζόµενα στα άρθρα 4,13
και 16 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.

ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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, ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 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 ∆ηµόσιου Λογιστικού.
Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προµηθειών, τηλ. : 2810 - 377216 fax. 2810 – 377 208
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ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
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