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 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 1703 / 2019 
 
 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310 892261 και εως  3/6/2019 ώρα 
11:00πμ για το είδος:  
 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 
 
Αναλυτικότερα : 
 

 5-2011008200 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100 KG 

Σχόλια  - Τεχνικές Προδιαγραφές : 
 

1. Είναι υγρό βασικό απορρυπαντικό για όλα τα είδη του ιματισμού για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων. 
2. Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων λευκά και χρωματιστά για πρόπλυση και κυρίως πλύση και 

κατάλληλο για πλύσιμο σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. 
3. Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνθήκες σκληρότητας του νερού. 
4. Να είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού, έτσι ώστε στην διάρκεια της εργασίας να μην παρατηρείται αφρισμός που θα 

εμποδίζει την λειτουργία του πλυσίματος. 
5. Να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις, αριθμό καταχώρησης στο ΓΧΚ, οδηγίες χρήσης και ασφάλειας στα ελληνικά. 
6. Να μπορεί μα χρησιμοποιηθεί με συσκευές δοσολόγησης  
7. Να είναι κατάλληλο έτσι ώστε να αποτρέπεται το κιτρίνισμα,  το γκριζάρισμα  και η φθπρά του ιματισμού. 
8. Να είναι βιοδιασπώμενο, και να μην ρυπαίνει το περιβάλλον  
9. Η χρήση του να είναι φιλική προς το περιβάλλον 

 
Ο μειοδότης που θα αναδειχτεί πρέπει να εγκαταστήσει δοσομετρικές αντλίες καθ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης, να διαθέτει τεχνική υποστήριξη εντός 24 ώρου και να φροντίζει για την καλή λειτουργία χωρίς 
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.       

 
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. 


