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ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ .

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Δευτέρα 18/4/2022
στις 11:30 π.μ με email στο γραφείο προμηθειών για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη αναγκών του
Νοσοκομείου , συνολικού προϋπολογισμού 1,339,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE
1899.
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.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ και τα εν λόγω είδη απαιτείται επι ποινής απόρριψης να
είναι ετοιμοπαράδοτα.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν να υπάρχει στοκ από ανταλλακτικά για το μοτέρ τουλάχιστον για μια
δεκαετία.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Να αναφέρεται ότι είναι αεροστρωμα κατάλληλο για χρήση σε κλινήρεις ασθενείς.
Να είναι ελαφρύ.
Να είναι από υλικό υψηλής αντοχής.
Να έχει υλικό επικάλυψης που να αποτρέπει την εφίδρωση.
Να μπορεί να αντέξει μεγάλο σωματικό βάρος.
Να έχει κυψελωτή επιφάνεια.
Να είναι από αδιάβροχο υλικό που θα επιτρέπει τον καθαρισμό και την απολύμανση.
Να φουσκώνει με αέρα μέσω αντλίας που να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα.
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Να μην είναι αρκετά ογκώδες, δηλαδή να έχει , όταν είναι σε λειτουργία , πάχος – ύψος που να ε επιτρέπει την κάλυψη με τον ιματισμό τόσο του αεροστρώματος και του κυρίως στρώματος της κλίνης καθώς
και τη σταθεροποίηση του ιματισμού κάτω από το κυρίως στρώμα της κλίνης.
Να έχει διαστάσεις κυψελωτής επιφάνειας μήκος 200 cm και πλάτος 90-100 cm.
Να έχει προέκταση χωρίς κυψέλες στο πάνω και προαιρετικά στο κάτω μέρος για διευκόλυνση της σταθεροποίησης του αεροστρώματος κάτω από το στρώμα .
Να συνοδεύονται από ελαφριά αντλία.
Να έχει αεραντλία λειτουργία χαμηλού θορύβου.
Να προσφέρει λειτουργία ρυθμιζόμενης πίεσης
Να έχει βαλβίδα ταχείας απελευθέρωσης του αέρα για αντιμετώπιση επειγόντων συμβάντων
Να έχει συχνό χρόνο εναλλαγής αέρα – πίεσης με συχνότητα να κυμαίνεται από 4- 6min
Να συνοδεύεται από άγκιστρα που να επιτρέπουν το κρέμασμα της αντλίας στο μεταλλικό σκελετό του
κρεβατιού.
O κατασκευαστικός οίκος υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει σύστημα ποιότητα EN ISO 9001: 2008 ή νεότερο και τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποιητικό CE.
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