ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.
Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ /
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α.Ε. 953
17-10-13

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας)

ΓΕΜΙΣΜΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ.
Α) ΦΙΑΛΗ 3 Lit
ΕΩΣ 8 ΤΜΧ
Β) ΦΙΑΛΗ 5 Lit
ΕΩΣ 5 ΤΜΧ
Γ) ΦΙΑΛΗ 10 Lit ΕΩΣ 30 ΤΜΧ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΕΩΣ 43 ΤΜΧ.
ΠΙΘΑΝΗ ΥΔΡ. ΔΟΚΙΜΗ 1 ΤΜΧ
ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΙΚ. ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ 1 ΤΜΧ

Ημερομηνία: 24-10-2013
ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

29-10-2013

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΕΩΣ
610,00 €

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ –
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX

ΓΚΙΝΤΕΡΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΗΛ.
FAX.

2410-685212
2410-617116

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 30-10-13 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ 14,00 μ.μ.
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α.Ε…….
Ζητείτε η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη/εργασίες, συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του
παρόντος εντύπου ή σε δική σας φόρμα, στη διεύθυνση : ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ / Περιοχή Μεζούρλο (Π.Γ.Ν.Λ.) Λάρισα, προσκομίζοντας σε
κλειστό φάκελο στην Γραμματεία του ΕΚΑΒ Λάρισας.
Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προσφοράς από την εταιρεία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πληρωμή του τιμολογίου,
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων του Δημόσιου Λογιστικού.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΤΩΣΗ %
ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να φέρουν πάντοτε κάλυμμα στο κλείστρο.
Να είναι βαμμένες, συμπεριλαμβανομένου και του καλύμματος του κλείστρου, ως προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Οι φιάλες αναπνευστικού οξυγόνου θα έχουν επιπλέον γραμμένη με μαύρα γράμματα (κεφαλαία) 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
χρήσης και επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση τους.
• Θα φέρουν κλείστρο θηλυκό, δεξιόστροφο, διαμ.22,91mm και βήματος 1,614 mm και υποδοχή αρσενική δεξιόστροφη διαμ.22,91 mm
και βήματος 1,614 mm.
• Την ευθύνη για την ασφάλεια των φιαλών, κλείστρων, υδραυλικών δοκιμών και καλής ποιότητας οξυγόνου θα φέρει ο προμηθευτής.
• Η παραλαβή και η παράδοση φιαλών θα γίνεται από 08:00-12:30 π.μ. δυο (2) φορές την εβδομάδα στο ΕΚΑΒ. Σε περίπτωση αργιών ή
τυχόν αλλαγής των δρομολογίων θα γίνεται προηγουμένως συνεννόηση του ΕΚΑΒ με τον προμηθευτή.
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 έχουνε τη σήμανση, το χρωματισμό κ.λ.π. η ΑΠ Β10451/929 Υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 370, Τεύχος Β΄ 9/6/88 και τη σχετ. έγκριση του ΕΟΦ).
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγχει τις φιάλες των παρ.1,2 σύμφωνα προς τα οριζόμενα άρθρα 4,13 και 16 της ίδιας Υπουργικής
Απόφασης.
•
•
•

