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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 2486 / 2018
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310 892714 και έως 6/9/2018 ώρα 11:00πμ για το είδος:
ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΕΡΜΕΝΟΜΑΙΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναλυτικότερα :
2-71177123

ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΕΡΜΕΝΟΜΑΙΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DRAEGER BIRD.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MAQUEST, SLE
1)Να αποδεικνύεται εγγράφως η συμβατότητα , των κυκλωμάτων που θα αξιολογηθούν από τον κατασκευαστή τους, με τους
υγραντήρες Fisher & Playkel. Απαραίτητη η προσκόμιση του πρωτότυπου εγγράφου συμβατότητας από τον κατασκευαστή
των κυκλωμάτων καθώς επίσης να προσκομίζεται και μεταφρασμένο αντίγραφο.
2) Να είναι κλειστό σετ που να περιλαμβάνει ένα πλήρως θερμαινόμενο κύκλωμα αναπνοής και έναν αυτοτροφοδοτούμενο
θάλαμο νερού με δυο φλοτέρ για μέγιστη ασφάλεια
3) Να θερμαίνεται μέσω διπλού σπειροειδούς σύρματος για ομοιόμορφη θέρμανση για να διατηρείται το κύκλωμα στεγνό και
να αποφεύγεται ο κίνδυνος λοιμώξεων από τη συγκέντρωση υγρών
4)Το εκπνευστικό σκέλος να μην διαθέτει υδατοπαγίδα να είναι κατασκευασμένο από ειδικό υδρόφιλο υλικό για να διοχετεύεται
η υγρασία στο περιβάλλον προστατεύοντας έτσι και τον αναπνευστήρα.
5) Να διαθέτει υποδοχή στο συνδετικό Υ για αναρρόφηση χωρίς να αποσυνδέεται το κύκλωμα.
6) Το συνδετικό Υ να είναι εύκαμπτο και να περιστρέφεται.

Σημειώνεται :
Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας που αντιστοιχεί η προσφοράς σας και το όνομα του χειριστή της.
Παρακαλούμε να αναγράφετε το Α.Φ.Μ σας.
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 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ του είδους.(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ)
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.

