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ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΔ ΣΗ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ».
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:
1. Δπηζθεπέο ζην Κέληξν Ιαηξηθψλ Αεξίσλ, προϋπολογιζμού δαπάνης 950,00 € + Φ.Π.Α.
2. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αληαιιαθηηθνχ ζην λέν ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρίαο,
προϋπολογιζμού δαπάνης 970,00 € + Φ.Π.Α.
3. Πξνκήζεηα κπαηαξηψλ θαη ιακπηήξσλ ιαξπγγνζθνπίνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ Σκήκαηνο, προϋπολογιζμού
δαπάνης 630,00 € + Φ.Π.Α.
4. Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ επηηνίρηνπ νθζαικνζθφπηνπ, προϋπολογιζμού δαπάνης

114,00 € + Φ.Π.Α.

5. Πξνκήζεηα δχν απνζηεηξσκέλσλ ρεηξνιαβψλ πξνβνιέσλ ρεηξνπξγείσλ, προϋπολογιζμού δαπάνης
800,00 € + Φ.Π.Α.
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 3.464,00 € + Φ.Π.Α.
Έρνληαο ππφςηλ:
1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-62000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10 αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε
ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
Ν3846/2010»
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5
ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο
138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ.
11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο
νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο
Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο.
12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα
ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο
αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο.
13. Σελ ππ.αξηζκ. 16ε/ 10-07-2018 ζέκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Β’
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Ν. Αηησιναθαξλαλίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο 2018 θαη ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο.
14. Σα αξηζκ.πξση.9293/08-07-2019,7824/10-06-2019,10447/02-08-2018,10278/30-07-2019 θαη 9065/03-072019 αηηήκαηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
15 . Σελ αξ. 1195 κε ΑΓΑ:6ΛΑΞ46904Μ-ΓΘΣ απφθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο.
16. Σελ αξηζκ. πξση.11400/02.09.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξέο πξνκήζεηεο θαη επηζθεπέο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, άθξσο απαξαίηεηεο
γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζηε Γηαχγεηα ,
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά.
Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 13-09-2019, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή
έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη «Οικονομική προζθορά » ηο
θέμα και ο αριθμός πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ).
εκεηψλεηαη φηη :
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ:
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία
πξέπεη:
Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο
πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.
Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη:
αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο
θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν
επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην.
Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα επηπιένλ
πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1. Δπηζθεπέο ζην Κέληξν Ιαηξηθψλ Αεξίσλ.
Απαηηείηαη πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ζηα θάησζη αληαιιαθηηθά:
- RFLU ¼’’ ξπζκηζηήο ηαρχηεηαο (metal work) (ηκρ. 1)
- Έκβνιν ζεξκνζηαηηθήο βαιβίδαο 55-71 KS ks9-67 (ηκρ. 2)
- Ικάληαο 8-10 bar KS29/KSA18-13bar (ηκρ. 3)
Η ανάδοτος εηαιρεία θα είναι κάηοτος ηων παρακάηω ζσζηημάηων διαζθάλιζης ποιόηηηας ήηοι:

•
ΔΝ ISO 9001/2015 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκφ, πνηνηηθφ έιεγρν θαη εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ ηαηξηθψλ
αεξίσλ θαη θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ηηο δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ γ)
ηελ παξαγσγή ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ δ)
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ
•
ISO ΔΝ 13485/2012 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκφ, πνηνηηθφ έιεγρν θαη εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ ηαηξηθψλ
αεξίσλ θαη θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ηηο δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ γ)
ηελ παξαγσγή ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ δ)
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ
•
ISO ΔΝ 14001 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκφ, πνηνηηθφ έιεγρν θαη εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ
θαη θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ηηο δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ γ) ηελ
παξαγσγή ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ δ) ζπληήξεζε
θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ
•
Βεβαίσζεο γηα ηελ νξζή δηαλνκή ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε
ΓΤ8/Γ.Π.νηθ/1348/2004.
•
Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ αλαδφρνπ, σο αζηηθψο ππεχζπλνπ ζχκθσλα κε ην
λφκν (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ πεξί αδηθνπξαμίαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.
2251/1994 πεξί επζχλεο παξαγσγνχ γηα ειαηησκαηηθά πξντφληα)
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη απφ κφληκν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ είλαη θάηνρνη ησλ αδεηψλ πνπ
πξνβιέπεη ην ΠΓ55/200 (αληηθαηαζηάζεθε απφ ην ΠΓ112/2012), ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο:
•
ΔΝ 737 -3
•
ISO 7396-1 (medical gas pipeline systems- Part 1: pipelines for compressed medical gases and
vacuum)
βάζεη θαη ησλ νπνίσλ εθηεινχληαη νη απαηηνχκελεο δνθηκέο ηφζν ζηα δίθηπα, φζν θαη ζηηο ινηπέο
εγθαηαζηάζεηο.
ΔΓΓΤΗΗ-ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΟΡΟΙ
Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα είλαη θαηάιιεια γηα εγθαηαζηάζεηο ηαηξηθψλ αεξίσλ, ζα είλαη ζχκθσλα κε
ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ηνπ είδνπο ηεο ΔΔ, ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο CE.
Ο ζπληεξεηήο ζα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο αθξηβψο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα επί κέξνπο
ζεκεία.
Ο ζπληεξεηήο παξέρεη εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε ηξίηνπ απφ
ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ.
Η αλαζέηνπζα αξρή (Ννζνθνκείν) δε ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη
ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ε νπνία ζα πξνέιζεη απφ αζηνρία αληαιιαθηηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ζπληήξεζε.
Όια ηα αληαιιαθηηθά θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν ζπληεξεηήο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγία ηνπ
Κέληξνπ ζα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηψκαηα, ζχκθσλα κε ηεο πξνδηαγξαθέο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα, λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν πιηθφ θαη ν πξνκεζεπηήο, ππνρξεψλεηαη
λα ππαθνχεη ζε θάζε εληνιή ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα πιηθφ ην νπνίν δελ εθπιεξψλεη ηνπο
ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Γηα πεξηπηψζεηο, πνπ ελδερφκελα παξαηεξνχληαη θαηλφκελα πιεκκεινχο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο ή
θαηαζηάζεηο πνπ λα απνδεηθλχνπλ αδηαθνξία εθ κέξνπο ηνπ ζπληεξεηή, κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο, ην Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα, λα αθνινπζήζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θάζε
λφκηκε δηαδηθαζία, λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζε δηαδηθαζίεο κειινληηθή ζπληήξεζεο
κεραλεκάησλ λα ηεο ιάβεη ζνβαξά ππφςηλ.
Ο ζπληεξεηήο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία
ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
2. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αληαιιαθηηθνχ (commander PRI module) γηα ηε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ
ςεθηαθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο ζην ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρίαο βάζεη ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Σν
αληαιιαθηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ην ηειεθσληθφ θέληξν πνπ ηνπνζεηήζεθε ζην ΚΔΦΙΑΠ ζχκθσλα
κε ηελ Γηνηθεηηθή Απφθαζε κε αξ.πξση. 1757/4-2-2019 θαη θαηφπηλ δηαγσληζκνχ Κξίλεηαη δε απαξαίηεην
ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ γ) ζρεηηθφ ηνπ εγθαηαζηάηε ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θν Ν. νπθάλην.
Να ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ α) είρε δεηεζεί απφ ηνλ COSMOTE επαλαρνξήγεζε ηεο
ηειεθσληθήο γξακκήο ζην ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρίαο αιιά απηφ θαηέζηε αδχλαην ιφγσ έιιεηςεο δηαζέζηκσλ δεπγψλ
ραιθνχ (ζρεηηθφ β)) ζην δίθηπφ ηνπο.

3. Πξνκήζεηα ηξηάληα (30) αιθαιηθψλ κπαηαξηψλ 1.5V CLR14 θαη είθνζη (20) ιακπηήξσλ αινγφλνπ Xenon 2.5V
X-01.88.035 γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ πέληε ιαξπγγνζθνπίσλ απφ ηνλ παιαηφ εμνπιηζκφ ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ
Σκήκαηνο.
4. Πξνκήζεηα ηξηψλ (3) ιακπηήξσλ αινγφλνπ XHL Heine 3.5V (070) κήθνπο 4 εθ. Οη ιακπηήξεο απαηηνχληαη
γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ επηηνίρηνπ νθζαικνζθφπηνπ ηνπ Σαθηηθνχ Δμσηεξηθνχ Οθζαικνινγηθνχ Ιαηξείνπ.
5. Πξνκήζεηα δχν (2) απνζπψκελσλ απνζηεηξσκέλσλ ρεηξνιαβψλ πξνβνιέσλ Rimsa Pentaled 63-30 (ηχπνο
63 led κε TVCC camera) ησλ ρεηξνπξγείσλ.
Σα αλσηέξσ πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηνπο πξνβνιείο.
Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή
πξφηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2012 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α.
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο.
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
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