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ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ
ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ & ΝΔΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ»

Παρακαλούμε, ζηείληε μας οικονομική - ηετνική προζθορά με e-mail για πιθανή
προμήθεια ηοσ παρακάηω
είδοσς από ηην εηαιρεία ζας, (αναθέρονηας ηετνικά
ταρακηηριζηικά, μάρκα – μονηέλο, θωηογραθία από εργοζηαζιακό προζπέκηοσς,
ημερομηνία παράδοζης, ηρόπο πληρωμής, κ.η.λ.).

ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΚΔΝΟΤ ΔΠΙΣΟΙΥΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΗ ΑΠΟ
ΡΤΘΜΙΣΗ ΚΔΝΟΤ ΚΑΙ ΦΙΑΛΙΓΙΟ ΤΠΔΡΥΔΙΛΙΗ ΜΔ ΔΝΩΜ/NO
ΠΡΟΘ/ΜΔΝΟ ΤΓΡΟΦ. ΦΙΛΣΡΟ & ΒΤΜΑ ΤΝΓΔΗ ΣΤΠΟΤ AFNOR &
ΦΙΑΛΗ-ΓΟΥΔΙΟ ΤΛΛΟΓΗ ΔΚΚΡΙΜΑΣΩΝ 2LΣ ME ΔΠΙΣΟΙΥΙΑ ΒΑΗ
ΣΗΡΙΞΗ (ΠΛΑΚΑ & ΓΑΚΣΤΛΙΓΙ ΣΗΡΙΞΗ) & ΩΛΗΝΔ ΙΛΙΚΟΝΗ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 14 TEM.
Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη θαηαζθεπήο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή
standards θαη ηηο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα
δηαηίζεληαη από επίζεκν αληηπξόζσπν πνπ έρεη ISO.
Ο ζρεδηαζκόο ηνπο λα εμαζθαιίδεη ειάρηζηε ζπληήξεζε θαη κεγάιε δηάξθεηα
δσήο ρσξίο πξνβιήκαηα θαη λα δηαηίζεηαη πιήξε ιίζηα αληαιιαθηηθώλ γηα
ηπρόλ βιάβεο.
Η ξύζκηζε ηνπ θελνύ λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ πεξηζηξνθηθνύ δηαθόπηε πνπ
ζα βξίζθεηαη ζην επάλσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο πξνζθέξνληαο έηζη πςειή
επαηζζεζία.
Η αλαξξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηεο ζπζθεπήο λα είλαη ξπζκηδόκελε από 0 έως
1000 mbar / hPA κε βαιβίδα αζθαιείαο γηα ην αλώηεξν όξην, επί πνηλή
απόξξηςεο.

Να θέξεη ελζσκαησκέλν ζην θάησ κέξνο ηεο ζπζθεπήο πδξόθνβν θίιηξν. Σν
θίιηξν απηό λα αληηθαζίζηαηαη πνιύ εύθνια κε κία πεξηζηξνθηθή θίλεζε.
Να θέξεη δηαθόπηε ON / OFF.
Να ζπλδέεηαη απεπζείαο ζηελ παξνρή θελνύ κε κηα απιή πεξηζηξνθηθή
θίλεζε ηνπ ρεξηνύ.
Να ζπλδέεηαη κε θηάιεο – ζάθνπο εθθξηκάησλ μιας θαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ
νηαζδήπνηε θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο.
Να θέξεη καλόκεηξν έλδεημεο ηεο επηηπγραλόκελεο πίεζεο ην κέγεζνο ηνπ
νπνίνπ λα είλαη ηέηνην ώζηε λα δηαθξίλεηαη από κεγάιε απόζηαζε θαη λα θέξεη
δηαβαζκίζεηο ζε mbar / Hpa ή ζε mmHg.
Να δίδεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 2 έηε θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ
γηα 10 έηε.
Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα θαιύπηεηαη από πηζηνπνίεζε ISO θαη ην είδνο λα
έρεη CE MARK.

ΗΜΔΡΑ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ / ΧΡΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΣΡΙΣΗ 30/5/2017 & ΧΡΑ 14:00
ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΑΓΙΧΝ
ΚΟΤΝΓΟΤΡΑΚΗ ΝΙΚΟ

