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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Πίνακας 1: Πίνακας Συμμόρφωσης 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Ταχ. Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail, Ιστοσελίδα): 

 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
ΚΩΔ. CPV: 39143112-4—ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ  
 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ[1] 

1 Διαστάσεις στρώματος 196 Χ 76 cm. ΝΑΙ   

2 Ύψος κανονικού προφίλ στρώματος 20cm. ΝΑΙ   

3 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή 
με το αντικείμενο της σύμβασης για την οποία καταθέτει προσφορά. 

ΝΑΙ   

4 
Το υλικό του στρώματος είναι υψηλής πυκνότητας, αντοχής, 
ανθεκτικότητας και μπορεί να εγγυηθεί την ορθοπεδική στήριξει 

ΝΑΙ   

5 
Ύφασμα cotton antibacterial protect εξωτερικό ύφασμα COTTON 
ANTBACTERIAL PROTECT από υφαντικές οργανικές ίνες φυτικής 
προέλευσης. 

ΝΑΙ   

6 
Χρησιμοποιείται βαμβάκι χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων 
σπόρων, φυτοφαρμάκων και χημικών ουσιών. Είναι μαλακό και απαλό 
για έναν ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ[1] 

7 
Το ύφασμα είναι κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών του 
ευρωπαϊκού OEKO-TEX STANDARD 100. Dacron wad. 

ΝΑΙ   

8 
Λευκή υποαλλεργική βάτα, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση που 
προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα και επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό 
του στρώματος 

ΝΑΙ   

9 
Inner microfoam αφρώδες υλικό μεγάλης αντοχής που προσφέρει 
ευκαμψία, ελαστικότητα και ομοιομορφία στο στρώμα. 

ΝΑΙ   

10 
Quilted hill επεξεργασία καπιτονέ υψηλής τεχνολογίας για εξαιρετικά 
απαλή αίσθηση 

ΝΑΙ  

11 
Thermobond μονωτικό φίλτρο από αποστειρωμένες βαμβακερές ίνες 
που προσφέρει την ιδανικότερη μόνωση πάνω από ελατήρια τύπου 
BONNELLi Bonnell Spring Unit 200B 

ΝΑΙ  

12 

Αφρώδες υλικό υπερισχυμένης πυκνότητας για την περιμετρική 
υποστήριξη του στρώματος. Επιπλέον με τις ειδικές εγκοπές σε σχήμα V 
στις κατά μήκος πλευρές που διαθέτει, εξασφαλίζεται ο άριστος 
εξαερισμός του στρώματος 

ΝΑΙ   

13 
Ελατήρια τύπου BONNELL που έχουν κατασκευαστεί από ειδικά 
διαμορφωμένο ευρωπαϊκό αντιοξειδωτικό ατσάλι 

ΝΑΙ   

 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέρονται για εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.    

 

     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

…………………………………………………… 
(επωνυμία εταιρείας)  

 
 

…………………………………………………… 
ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου 

 
 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
 


