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ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας: εργαστηριακά φίλτρα πλύσεως με
δύο συνοδούς ασκούς και με ένα συνοδό ασκό.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά , έως την Δευτέρα 28-032022 και έως τις 11 πμ, σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος, για τα κάτωθι είδη προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου μας,

προϋπολογισμού 1.198,77 € για εργαστηριακά φίλτρα

πλύσεως συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ και τα εν λόγω είδη απαιτείται επι ποινής απόρριψης να είναι
ετοιμοπαράδοτα.
Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από
την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος
κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:
Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
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Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος επί ποινής απόρριψης

Τεχνικές προδιαγραφές
Για το είδος με α/α Φίλτρα μετάγγισης αίματος: Εργαστηριακά πλύσεως με δύο συνοδούς ασκούς
Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει : δύο (2) ρύγχη σύνδεσης, ένα για τον ασκό του αίματος και ένα
για τον φυσιολογικό ορό, ένα σταγονομετρικό θάλαμο με ξεχωριστό προφίλτρο για την κατακράτηση των
μικροπηγμάτων, ένα φίλτρο διήθησης υψηλής απόδοσης, δύο ενσωματωμένους ασκούς από PVC, ένα
για την συλλογή των λευκαφαιρεμένων ερυθρών και ένα για τα απόβλητα.
Επίσης:
1. Να κάνει λευκαφαιρεση 1Χ10*5
2. Να διαθέτει κλειστό σύστημα (by pass) αδειάσματος του φίλτρου
2. Να είναι Αποστειρωμένα με γ' ακτινοβολία
4. Να διαθέτουν σκληρό περίβλημα
Για το είδος με α/α Φίλτρα μετάγγισης αίματος: Εργαστηριακά πλύσεως με έναν συνοδό ασκό
Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει : ένα (1) ρύγχος σύνδεσης, ένα για τον ασκό του αίματος, ένα
σταγονομετρικό θάλαμο με ξεχωριστό προφίλτρο για την κατακράτηση των μικροπηγμάτων, ένα φίλτρο
διήθησης υψηλής απόδοσης, ένα ενσωματωμένο ασκό από PVC, για την συλλογή των λευκαφαιρεμένων
ερυθρών
Επίσης:
1. Να κάνει λευκαφαιρεση 1Χ10*5
2. Να διαθέτει κλειστό σύστημα (by pass) αδειασματος του φίλτρου
2. Να είναι Αποστειρωμενα με γ' ακτινοβολία
4. Να διαθέτουν σκληρό περίβλημα
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