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ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας: για Σύστημα απολύμανσης
καθαρισμού μικρών επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού .
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά , έως την Τετάρτη 15-062022 και έως τις 11 πμ, σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος, για τα κάτωθι είδη προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου μας,

προϋπολογισμού 350 €

για Σύστημα απολύμανσης

καθαρισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1351.
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
Σύστημα απολύμανσης
εξοπλισμού.

–

καθαρισμού

μικρών επιφανειών και

ιατροτεχνολογικού

Το σύστημα να αποτελείται:
Α) Δοχείο κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο ανθεκτικό στα οξέα με καπάκι τύπου flip top για ευκολία
χρήσης και αποφυγή διαρροών, εξάτμισης και επιμόλυνσης .
Β) Ρολό αποτελούμενο από μη εμποτισμένα πανάκια( τεμάχια περίπου 100), διαστάσων περίπου40 x20cm
από μη υφασμένο πολυεστερικό υλικό( fleece) μεγάλης αντοχής, που εξασφαλίζει άριστη διαβρεκτικότητα
και μεγάλη σταθερότητα στο διάλυμα επιλογής του χρήστη .
Δείγμα απαραίτητο προς αξιολόγηση.
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