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 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 3300 / 2020 
 
 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310 892261 και εως  2/10/2020 ώρα 17:00μμ για το 

είδος:  

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΤΟΥΛ 50 CΜ  ΕΙΔΙΜΕΓΑΛΗ ΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ 
  ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΜΧ (ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΛΑ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΕ 
  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 
 
Αναλυτικότερα : 
 
 5-1381010010 ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΤΟΥΛ 50 CΜ  ΕΙΔΙΜΕΓΑΛΗ ΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ 
  ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΜΧ (ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΛΑ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΕ 
Σχόλια  - Τεχνικές Προδιαγραφές : 
 
Δοχεία πλαστικά  μήκους (τουλάχιστον) 50cm για απόρριψη αιχμηρών μεγάλου μήκους (τροκαρ περίπου 50cm), 
χωρητικότητας έως και 6 τεμαχίων, μιας χρήσεως, άκαμπτα, αδιάτρητα, αδιαφανή, μη παραμορφούμενα για ασφαλή 
μεταφορά, με αναδιπλούμενο καπάκι ασφαλείας και ειδική μεγάλη οπή, με ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από 
ανεξίτηλο μελάνι με το διεθνές σύμβολο και με τη σήμανση του μολυσματικού, να φέρουν ευκρινώς τον όρο 
επικίνδυνα απόβλητα, να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητα τους και να 
αναγράφουν ημερομηνία και ακριβή θέση παραγωγής τους, μετά την πλήρωση τους να σφραγίζουν με ασφάλεια και 
να είναι αδύνατο το άνοιγμα τους. 

 
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. 


