
 

Τετνικές  Προδιαγραθές   

 

Eπιτοίχια ςυςκευι - βάςθ (Dispenser) 1 λίτρου, αυτόματθσ δοςομζτρθςθσ, για διανομι 

αντιςθπτικϊν ι υγρϊν κακαριςμοφ χεριϊν, που λειτουργεί με μπαταρίεσ.  

 

Με ανκεκτικό μεταλλικό κλιβανιηόμενο ςκελετό ϊςτε να μπορεί να ανταπεξζλκει ςτισ 

εντονότερεσ καταπονιςεισ και να ικανοποιιςει τα υψθλότερα πρότυπα υγιεινισ και 

βραχίονα για χριςθ ςε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των μπαταριϊν ι βλάβθσ του αυτόματου 

ςυςτιματοσ χοριγθςθσ. 

 

Να διακζτει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά : 

 

 Αυτόματθ χοριγθςθ με φωτοκφτταρο. 

 Αξιόπιςτο, ανκεκτικό μεταλλικό δοςομετρθτι. 

 Εφκολθ αποςυναρμολόγθςθ, όλα τα αποςπϊμενα εξαρτιματα να μποροφν να 

κλιβανιςτοφν. 

 Εφκολθ εγκατάςταςθ, ακόμθ και ςε περιοριςμζνο χϊρο μακριά από παροχι 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ.  

 Να είναι ςυμβατι με όλα τα είδθ τυποποιθμζνθσ φιάλθσ Eurobottle 1000ml. 

 Εφκολθ και γριγορθ αντικατάςταςθ φιάλθσ. 

 Ευκολία χειριςμοφ και κακαριςμοφ. 

 Ρυκμιηόμενθ δόςθ (0,75 -1,5ml ςε κάκε δόςθ). 

 Συςκευαςία που περιζχει όλα τα εξαρτιματα τοποκζτθςθσ, μπαταρίεσ, οδθγίεσ 

τοποκζτθςθσ και οδθγίεσ χριςθσ. 

 Το κάλυμμα να είναι καταςκευαςμζνο από ανκεκτικό ςε διάβρωςθ και ςε 

καταπονιςεισ ανοδιωμζνο αλουμίνιο χρϊματοσ αςθμί ματ.  

 Τα πλαίςια, θ αντλία και ο μοχλόσ χοριγθςθσ να είναι από ανοξείδωτο ατςάλι 

V2A+.  

 H πίςω πλάκα ςτιριξθσ να είναι από πολυαμίδιο (PA) και το κάλυμμα τθσ αντλίασ 

από πολυοξυμεκυλζνιο (POM), υλικά ανκεκτικά ςε καταπονιςεισ και ςε διάβρωςθ 

από αλκοόλεσ.   

 Όλα τα υλικά να είναι ελεγμζνα για ςυμβατότθτα με τρόφιμα.  

 

 Εγγύηζη καλής λειηοσργίας 2 εηών 

 

 



 

ΓΔΝΙΚΟΙ – ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

-Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για μέπορ ή για ηο ζύνολο ηηρ ζηηούμενηρ ποζόηηηαρ. 

-Οι ζςμμεηέσονηερ, οθείλοςν να καηαθέζοςν, ζηην ηεσνική πποζθοπά πιζηοποιηηικό καηαλληλόηηηαρ CE 

MARK ηων πποϊόνηων πος πποζθέποςν, από πιζηοποιημένο οπγανιζμό & ΙSΟ καηαζκεςαζηή (επίζημα 

μεηαθπαζμένα, ζηην Δλληνική γλώζζα ) 

-Σα καηαηεθειμένα prospectus, θα ππέπει να είναι ηα ππωηόηςπα ηος καηαζκεςαζηικού οίκος. ε 

ανηίθεηη πεπίπηωζη θα ππέπει να ζςνοδεύονηαι από Τπεύθςνη Γήλωζη, ζηην οποία θα δηλώνεηαι όηι ηα 

αναγπαθόμενα ζε αςηά ζηοισεία ηαςηίζονηαι με ηα ζηοισεία ηος prospectus ηος καηαζκεςαζηικού οίκος. 

-Οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει απαπαίηηηα, ζηην ηεσνική και ζηην οικονομική πποζθοπά να αναθέπονηαι 

για κάθε πποζθεπόμενο είδορ :  

Α. με ηον αύξονηα απιθμό, ηος πίνακα ηων ζηηούμενων ειδών ηηρ διακήπςξηρ μαρ  

Β. ηην εμποπική ονομαζία – μάπκα - κωδικό, ηο επγοζηάζιο και ηην σώπα καηαζκεςήρ ηος κάθε είδοςρ  

Γ. ηην ζςζκεςαζία  

Γ. ηον κωδικό ΔΚΑΠΣΤ 

-Η ππομηθεύηπια εηαιπεία ζε πεπίπηωζη πος είναι διαθοπεηική από ηην καηαζκεςάζηπια να είναι 

εξοςζιοδοηημένη από ηην καηαζκεςάζηπια εηαιπεία για ηην διακίνηζη ηων πποϊόνηων ηηρ ζηα ελληνικά 

δημόζια, ηπαηιωηικά και Ιδιωηικά Νοζοκομεία ώζηε να διαζθαλίζεηαι η οπθή/ έγκαιπη ππομήθεια ηων 

πποϊόνηων ζηο νοζοκομείο, η οποία θα γίνεηαι ζύμθωνα με ηην ιζσύοςζα Νομοθεζία καθώρ και ηην 

ηήπηζη όλων ηων διαδικαζιών ή ζε πιθανή ανάκληζη/ απόζςπζη πποϊόνηορ ή μεηά από ζςμπλήπωζη 

ηηρ «Κάπηαρ Αναθοπάρ Πεπιζηαηικών Υπηζηών Ιαηποηεσνολογικών Πποϊόνηων (λεςκή κάπηα)» από ηον 

σπήζηη.  

 


