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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157464-2012:TEXT:EL:HTML

UK-Μάντσεστερ: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις,
οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού

2012/S 95-157464

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Manchester City Council
Corporate Procurement Service, Town Hall, Room 407, Albert Square
Σημείο(α) επαφής: Miss Yvonne Winskill
Υπόψη: Miss Yvonne Winskill
M60 2JR Manchester
ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1612344290
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: y.winskill@manchester.gov.uk
Φαξ:  +44 1612740013
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
www.the-chest.org.uk
The Council is using the e-business portal known as THE CHEST. Once registered, instructions and details for
accessing /returning documents can be found on this website https://www.thechest.nwce.gov.uk/procontract/
supplier.nsf/frm_home?openForm
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον
ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
www.the-chest.org.uk
The Council is using the e-business portal known as THE CHEST. Once registered, instructions and details for
accessing /returning documents can be found on this website https://www.thechest.nwce.gov.uk/procontract/
supplier.nsf/frm_home?openForm
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
www.the-chest.org.uk
The Council is using the e-business portal known as THE CHEST. Once registered, instructions and details for
accessing /returning documents can be found on this website https://www.thechest.nwce.gov.uk/procontract/
supplier.nsf/frm_home?openForm

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
39000000, 39140000, 50000000, 39700000, 39200000, 39150000, 39240000, 39510000

Περιγραφή
Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές
φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού.
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Οικιακά έπιπλα.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης.
Οικιακές συσκευές.
Επιπλώσεις.
Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός.
Μαχαιροπίρουνα.
Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.3) Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 26.6.2012 - 19:00

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
26.6.2012 - 19:00

IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Αγγλικά.


