ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ /
∆ΙΑΚΗΡΥΞ
ΗΣ

108/
17-05-13

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνοµα είδους ή υπηρεσίας )

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
-Κεντρική µονάδα : αντλίας
θέρµανσης αέρα-νερού
( ψύκτης )
-Εσωτερικές µονάδες (fans
coil) τεµ : 32
-Συντήρηση κλιµατιστικών
µονάδων τύπου split
τεµ: 11
-Έλεγχος κυκλοφορητών
τύπου
WILO TOP – 540/7 &
GRUNDFOS UPS
25-55-180

Ηράκλειο, 27-05-2013
ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

03-06-2013

ΠΙΘΑΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ

1.550,00€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ –
ΤΗΛΕΦΩΝΟ –
FAX

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
Μπαλή Ειρήνη
Τηλ:.2810 377-209
Γραφείο προµηθειών
Καραγιαννάκη Μαρία
Τηλ.: 2810 377 216
ΦΑΞ:2810 377 208
e-mail:
elycrete@gmail.com

Η προσφορά κάθε ενδιαφερόµενου να σταλεί µετά από επιτόπιο έλεγχο των
εγκαταστάσεων και των µηχανηµάτων.
Στην ως άνω προσφορά να αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που περιλαµβάνονται και
τα τυχόν ανταλλακτικά και ψυκτικά υγρά που θα χρειαστούν.
Για κάθε εργασία θα εκδίδεται τεχνικό δελτίο που θα αναφέρει τις εργασίες που έγιναν
το οποίο θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο συντήρησης.

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, ∆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
Α/Α
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ποσότητα

Τιµή Μονάδας

ΣΥΝΟΛΟ

Έκπτω
ση %

Φ.Π.Α.
23%

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4
ΜΗΝΕΣ
Ηράκλειο …………………..2013

