
Προμήθεια υλικού και εργασίες στο Πολιτιστικό Κέντρο Χόμορης.

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Κυριακή, 10 Νοέμβριος 2013 10:50 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 14 Νοέμβριος 2013 11:14

Ο Σύλλογος Απανταχού Χομοριτών Ναυπακτίας πρόκειται να προμηθευτεί τα ακόλουθα
υλικά για να τοποθετηθούν στο Πολιτιστικό του Κέντρο.

  

Για την δημιουργία παιδικής χαράς στον προαύλιο χώρο:

  

    
    -  Τρία παγκάκια τριών θέσεων inox  

  

    
    -  Μία παιδική κούνια 2 θέσεων για παιδιά 4 έως 12 ετών  

  

    
    -  Μία τραμπάλα ή μία τσουλήθρα για παιδιά 4 έως 12 ετών  

  

  

Για την βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου:
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    -  Αγορά και τοποθέτηση ενσύρματου συστήματος συναγερμού με τηλεφωνητή,
σύνδεση σε κέντρο λήψης σημάτων και δυνατότητα παρακολούθησης του Κέντρου
μέσω δορυφορικού internet και κινητής τηλεφωνίας.  

  

    
    -  Αγορά και τοποθέτηση ενός PC με λειτουργικό σύστημα windows και
προγράμματος διαχείρισης  δανειστικής βιβλιοθήκης με 
BarCode
 

  

    
    -  Αγορά τοποθέτηση ενός Βίντεο προβολέα (VideoProjector)  

  

    
    -  Αγορά τοποθέτηση μίας Επαγγελματικής 3D LEDVideo Wall Οθόνης (60")  

  

  

Αποθήκη Πολιτιστικού Κέντρου

  

  

Διάφορες μικροεργασίες στον εσωτερικό χώρο της αποθήκης του Πολιτιστικού
Κέντρου.
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κο Χαντζή Μπάμπη στο τηλέφωνο
+30 6974454572 και να λάβουν όποιες επιπρόσθετες πληροφορίες χρειάζονται.

  

  

Οι τιμές θα είναι τελικές και θα συμπεριλαμβάνουν το κόστος υλικού, μεταφορά, εργασία
και Φ.Π.Α.

  

  

Οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν στo email info@homori.com  ή στο ΦΑΞ 210 9827231
μέχρι 31/01/2014  Η παράδοση του υλικού θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία μέχρι το
αργότερο τέλος Απριλίου 2014.

  

  

Για το Δ.Σ

  

Μπάμπης Χαντζής                                              Κώστας Χ. Εγγλέζος 

  Πρόεδρος                                                           Ταμίας  
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