
Τετνικές Προδιαγραθές 
 
 
1)Πολσκόθηης Multi 6 λεπίδων 
 
Πνιπθόθηεο Multi  κε δπλαηό κνηέξ απν 600-700W,  κπνι ηνπιάρηζηνλ 500ml κε δηαβαζκίζεηο γηα αλάκεημε . 
Αληηνιηζζεηηθή βάζε 
Μπνι θαη καραίξηα πνπ πιέλνληαη ζην πιπληήξην πηάησλ  
Σύζηεκα αζθαιείαο ζην θαπάθη  
 
2)Μπλένηερ με  πολσκαρβονική κανάηα 
 
Μπιέληεξ επαγγεικαηηθό κε θαλάηα 1,5 - 2 ιίηξσλ πνιπθαξβνληθή ή πιαζηηθή ππνρξεσηηθά κε αληνρή ζε πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο , Αλζεθηηθή θαηαζθεπή θαη απιό ζηελ ρξήζε παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζξαύζεο πάγνπ ελώ αλαθαηεύεη, 
πνιηνπνηεί θαη ζξπκκαηίδεη κε κεγάιε επθνιία ζθιεξά ηξόθηκα . Γηαζέηεη αληηνιηζζεηηθή βάζε ελάληηα ζηνπο 
θξαδαζκνύο . 
Ιζρύο Μεραλήκαηνο  από 1500 - 2000w  
 
3)Επιηοίτια Πλαζηική θήκη για ταρηί σγείας με κλειδί 
 
Πξαθηηθή ζπζθεπή ελόο γίγαο ή  δύν κηθξώλ ξνιώλ πγείαο γηα όκνξθε εκθάληζε θαη επθνιία ζηε ρξήζε. 
Να δηαζέηεη θιεηδί απαξαίηεηα θαη λα είλαη πςειήο αληνρήο γηα θαζεκεξηλή ρξήζε. 

4)Επιηοίτια θήκη για κρεμοζάποσνο με DISPENSER 
 
Σρεδηαζκόο πηζηνπνηεκέλνο γηα εύθνιε ρξήζε αθόκε θαη από κηθξά παηδηά. 
Σπκβαηή κε ζθξαγηζκέλεο θηάιεο γηα πςειή πγηεηλή θαη εύθνιε αληηθαηάζηαζε. 

Σρεδίαζε κε θακπύιεο θαη εκηδηάθαλν παξάζπξν ειέγρνπ αλαισζίκνπ γηα εύθνιν θαζάξηζκα θαη εμνηθνλόκεζε 

ρξόλνπ.  

 

Όξνη πξνκήζεηαο ηεο ζπζθεπήο: 

α) Θα είλαη ακεηαρείξηζην, θαηλνύξγην, ζθξαγηζκέλν ζηε πιήξε ζπζθεπαζία ηνπ θαη ζα ζπλνδεύεηαη από όια 

παξειθόκελα θαη εγρεηξίδηα ηνπ. 

β) Σηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο ηεο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο,  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

-Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ή γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο. 
-Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο CE MARK 
ησλ πξντόλησλ πνπ πξνζθέξνπλ, από πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκό & ΙSΟ θαηαζθεπαζηή (επίζεκα κεηαθξαζκέλα, 
ζηελ Διιεληθή γιώζζα ) 
-Τα θαηαηεζεηκέλα prospectus, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Σε αληίζεηε πεξί-
πησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από Υπεύζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ηα αλαγξαθόκελα ζε 
απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 
-Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα, ζηελ ηερληθή θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξνληαη γηα θάζε 
πξνζθεξόκελν είδνο :  
Α. κε ηνλ αύμνληα αξηζκό, ηνπ πίλαθα ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ ηεο δηαθήξπμεο καο  
Β. ηελ εκπνξηθή νλνκαζία – κάξθα - θσδηθό, ην εξγνζηάζην θαη ηελ ρώξα θαηαζθεπήο ηνπ θάζε είδνπο  
Γ. ηελ ζπζθεπαζία  
Γ. ηνλ θσδηθό ΔΚΑΠΤΥ 
-Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ θαηαζθεπάζηξηα λα είλαη εμνπζηνδνηε-
κέλε από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ ηεο ζηα ειιεληθά δεκόζηα, Σηξαηησηηθά 
θαη Ιδησηηθά Ννζνθνκεία ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή/ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ πξντόλησλ ζην λνζνθνκείν, ε 
νπνία ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία θαζώο θαη ηελ ηήξεζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ή ζε πηζα-
λή αλάθιεζε/ απόζπξζε πξντόληνο ή κεηά από ζπκπιήξσζε ηεο «Κάξηαο Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθώλ Φξεζηώλ Ια-
ηξνηερλνινγηθώλ Πξντόλησλ (ιεπθή θάξηα)» από ηνλ ρξήζηε.  

 

 


