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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 153 / 2019
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310 892714 και έως 25/1/2019 ώρα 11:00πμ για το είδος:
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αναλυτικότερα :
2-1311120001
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να είναι υλικό τελευταίας τεχνολογίας που να εγγυάται την ασφάλεια των ασθενών από εγκαύµατα
που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της ηλεκτροχειρουργικής.
2. Να αποτελείται από µαλακό µαξιλάρι που να τοποθετείται εύκολα σε οποιαδήποτε χειρουργική
τράπεζα.
3. Nα είναι πολλαπλών χρήσεων.
4. Να είναι κατάλληλο για ασθενείς όλων των ηλικιών (βρέφη, παιδιά, ενήλικες) άνω των 350gr.
5. Να έχει τουλάχιστον 2 χρόνια διάρκεια ζωής µε κατασκευαστική εγγύηση
6. Να καθαρίζεται και απολυµαίνεται εύκολα.
7. Να µην απαιτείται προετοιµασία του ασθενούς (ξύρισµα, κτλ) και εύρεση κατάλληλου σηµείου
εφαρµογής. Να επιτρέπει στον ασθενή να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση χρειαστεί.
8. Να χρησιμοποιείται και από τις δυο πλευρές του.
9. Nα είναι ακτινοπερατό.
10. Να είναι διαστάσεων 90 εκ. Χ 50 εκ. και λιγότερο από 0,125 εκ. πάχος. Το βάρος του να μην ξεπερνά
τα 2 κιλά για ευκολία μετακίνησης αλλά και για να μην προκαλείται βλάβη στο καλώδιο σύνδεσής
του κατά την διάρκεια του καθαρισμού του.
11. Να µην διαθέτει latex.
12. Να είναι φιλικό στον ασθενή , χωρίς τα µειονεκτήµατα της κόλλας των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων
και οικολογικό προς το περιβάλλον.
13. Να είναι συµβατό µε όλες τις µονωµένες ηλεκτροχειρουργικές γεννήτριες
14. Να εγγυάται την ασφάλεια έναντι των εγκαυµάτων.
15. Να διατίθεται µε κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης.
16. Να παρέχει εγγύηση 2 ετών.
17. Να διαθέτει CE Mark.

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.

