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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 2207 / 2018
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310 892261 και εως 30/7/2018 ώρα 10:00πμ για το είδος:
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ
Αναλυτικότερα :
5-1381010015

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ-80 LT

5-1381010016

ΟΞΙΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ-40 LT

Σχόλια - Τεχνικές Προδιαγραφές :
ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ
 Συμπυκνωμένο υγρό, αλκαλικής σύστασης, με pH διαλύματος .11 για ισχυρή καθαριστική δράση έναντι υπολειμμάτων
γάλακτος, πρωτεϊνών κ.α.
 Χωρίς τασιενεργά για εύκολο ξέβγαλμα. Χαμηλού αφρισμού. Κατάλληλο για νερό οποιασδήποτε σκληρότητας. Να
ενδεικνύεται για πλύσιμο μπιμπερό.
 Να είναι συμβατό με το αυτόματο πλυντήριο του Νοσοκομείου κατασκευαστή MIELE. Να κατατεθεί η πιστοποίηση
συμβατότητας.
 Να κατατεθούν τα εμπορικά φυλλάδια (prospectus, τεχνικά φυλλάδια κλπ), άδεια Ε.Μ.Χ.Π. και σήμανση CE.
 Να δοθεί το κόστος του συμπυκνωμένου λίτρου και του διαλύματος χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη διάλυση.
ΟΞΙΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ
 Συμπυκνωμένο υγρό, με περιεκτικότητα οξέων άνω του 30%, όξινο pH 1,5-3,0 για την ουδετεροποίηση των αλκαλικών
υπολειμμάτων.
 Χωρίς τασιενεργά για εύκολο ξέβγαλμα. Να μην περιέχει ανόργανα οξέα και να είναι φιλικό στο περιβάλλον.
 Να είναι συμβατό με το αυτόματο πλυντήριο του Νοσοκομείου κατασκευαστή MIELE. Να κατατεθεί η πιστοποίηση
συμβατότητας.
 Να κατατεθούν τα εμπορικά φυλλάδια (prospectus, τεχνικά φυλλάδια κλπ), άδεια Ε.Μ.Χ.Π. και σήμανση CE.
 Να δοθεί το κόστος του συμπυκνωμένου λίτρου και του διαλύματος χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη διάλυση.
Για λόγους συμβατότητας μεταξύ των χημικών θα προτιμηθούν τα προϊόντα ενός παραγώγου που πληροί τις παραπάνω
προδιαγραφές.
Σημειώνεται :
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαικών προτύπων και να
φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.
Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου
απαιτείται), η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να
αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α., και ο κωδικός εμπορίου και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους (όπου απαιτείται).
Επίσης να μας γνωρίσετε το χρόνο παράδοσης του εν λόγω είδους. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες δε
θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά.
Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τρεις (3) μήνες.
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

