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ΠΡΟΛΗΨΗΣ

με κωδικό CPV:39224300-1

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά , έως την Τρίτη 30 Αυγούστου
2022 και έως τις 11:30 πμ, σε κλειστό φάκελο, για τα κάτωθι είδη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
του Νοσοκομείου μας, συνολικού προϋπολογισμού 1624,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE
1899.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.
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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Τεχνικές προδιαγραφές
1) Κοντάρια αλουμινίου για επαγγελματικές σφουγγαρίστρες
Κοντάρι αλουμίνιο με εργονομική λαβή διαμέτρου περίπου 23 mm και ύψους 140- (…..5 cm).(-Το ύψος του
κονταριού σε αυτό το εύρος δίνει τη μέγιστη εργονομία στον χρήστη. Είναι αναγκαίο το ύψος του κονταριού
να είναι κοντά στον ώμο του χρήστη)
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιουδήποτε είδους τελάρο πανετών ή σφιγκτήρα επαγγελματικής
σφουγγαρίστρας. Ελαφρύ και ανθεκτικό στη σκουριά. Με οπές στο κάτω άκρο του.
Ποσότητα: τεμάχια 4
2) Πανέτες με μικροίνες για δάπεδο.(προεμποτισμός)
Πανέτες μικροινών με τουλάχιστον 80% περιεκτικότητα σε πολυεστέρα και πλάτους έως 45 cm με
πρόσθετα στοιχεία αποόξεσης των ρύπων που δεν φθείρουν όμως τις επιφάνειες. Να περιλαμβάνει πίσω
επιφάνεια για χρήση με το αντίστοιχο τελάρο velcro.Να είναι υψηλής απορροφητικότητας .Ν α μπορούν να
πλυθούν έως τους 90-95 ο C.Να μην συρρικνώνονται κατά το πλύσιμο και με διπλές ραφές για μεγαλύτερη
αντοχή.
Ποσότητα :τεμάχια 200
3)Τελάρα για πανέτες με μικροίνες για δάπεδα (προεμποτισμός)
Τελάρο για το σφουγγάρισμα των δαπέδων με τη χρήση πανετών με velcro για σύστημα προεμποτισμού.
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο ώστε να έχει μέγιστη αντοχή στους κραδασμούς, μηχανικές καταπονήσει,
χημικούς παράγοντες. Να διαθέτει αντικαταστάσιμες λωρίδες για σύστημα velcro. Να διαθέτει αρθρωτό
σύνδεσμο που να επιτρέπει κίνηση του τελάρου 0-360 ο
Ποσότητα :τεμάχια 2
4)Πτυσσόμενο κοντάρι
Τηλεσκοπικό κοντάρι αλουμινίου. Να είναι πτυσσόμενο με λαβή, βίδα και κώνο κορυφής. Να είναι
κατασκευασμένο από αλουμίνιο να είναι ελαφρύ και να μην σκουριάζει. Να μπορεί να ρυθμίζεται σε ύψος.
Να είναι εξοπλισμένο με κώνο κορυφής στην προσαρμογή εργαλείων καθαρισμού.
Ποσότητα :τεμάχια 2

Η κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες για τον κωδικό 2 πανέτες με μικροίνες για δάπεδα είναι
υποχρεωτική και η μη προσκόμισή τους αποτελεί λόγο απόρριψης και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο
214 του Ν. 4412/2016
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