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ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΟ ΓΗΑΓIΘΣYΟ

ΘΔΚΑ:« ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΩΛ ΓΗΑ ΔΠΗΘΔΤΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΑΗ
ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΣΗΘΑΣΑΣΑΖ ΔΛΓΟΘΟΠΗΘΖ ΘΑΚΔΡΑ ΘΤΣΔΟΘΟΠΗΘΟΤ
ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΟ».
ΑΛΑΙΤΣΗΘΑ:
1. Δπηζθεπά ρεηξνπξγηθάο ηξΪπεδαο, προϋπολογιζμού δαπάνης 2.500,00 € + Φ.Π.Α.
2. Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε ελδνζθνπηθάο θΪκεξαο πςειάο αλΪιπζεο θπζηενζθνπηθνύ κεραλάκαηνο,
προϋπολογιζμού δαπάνης 6.400,00 € + Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 8.900,00 € + Φ.Π.Α.
Έρνληαο ππόςηλ:
1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο
ζπλαθώλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016.
2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγύεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο»
(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07).
3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ από ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07).
4. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-62000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο».
5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά
αλΪξηεζε λόκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν
«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο».
6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10 αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηΪθηεο».
7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξόπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε
ρακειόηεξε ηηκά ηεο εγρώξηαο αγνξΪο όπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ
Ν3846/2010»
8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5
ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.
9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο
νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθώλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο
138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.

10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγά ζηηο
Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ.
11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο
νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο
Τπεξεζηώλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο.
12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη όηη: « Δηδηθόηεξα
ζε ό,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ά ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνύ, αλάθεη
ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Ϋθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο
αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο.
13. Σα αξηζκ.πξση.12231/18-09-2019 θαη 12231/18-09-2019 αηηάκαηα ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.
14. Σελ αξ. 1281 κε ΑΓΑ:ΦΟΜΗ46904Μ-ΓΑΣ απόθαζε δΫζκεπζεο δαπΪλεο.
15. Σελ αξηζκ. πξση.12652/26.09.2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο
πξνζθνξώλ.
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηώλ
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα επηζθεπά ρεηξνπξγηθάο ηξΪπεδαο θαη πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε ελδνζθνπηθάο
θΪκεξαο θπζηενζθνπέθνπ κεραλάκαηνο, Ϊθξσο απαξαέηεηεο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο
ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηε Γηαύγεηα , ζύκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ.
Παξαθαινύκε λα θαηαζΫζεηε έφς ηις 11-10-2019, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθά
έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη «Οικονομική προζθορά » ηο
θέμα και ο αριθμός πρφηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ).
εκεηώλεηαη όηη :
Οη ελδηαθεξόκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ:
ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ
Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθΪζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνέα
πξΫπεη:
Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη όηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο όξνπο ηεο
πξόζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.
Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη:
αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θύξηαο
θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο
Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν
επαγγεικαηηθό επηκειεηάξην.
Ο ρξόλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Ννζνθνκεένπ γηα επηπιΫνλ
πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)
ΑΛΑΙΤΣΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
1. Δπιζκεσή τειροσργικής ηράπεζας, προϋπολογιζμού δαπάνης 2.500,00 € + Φ.Π.Α.
Δπηζθεπά ηεο ρεηξνπξγηθάο ηξΪπεδαο OPT ASSO κε sn: 0097, code 7721-000 prod.0613 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ
νέθνπ ΟΡΣ δηόηη παξνπζηΪδεη αζηΪζεηα θαηΪ ηελ ηνπνζΫηεζε αζζελνύο.
Δλδερόκελε αληηθαηΪζηαζε-αλαβΪζκηζε ηνπ kit γηα ηε ζηαζεξνπνέεζε ησλ pin. Η αλσηΫξσ δαπΪλε ζα βαξύλεη
ηνλ αλΪδνρν θαη γηα ηα κεηαθνξηθΪ ηεο ρεηξνπξγηθάο ηξΪπεδαο.
Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ζπλεξγαζέα κε ηελ θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξεέα ΟΡΣ όζνλ αθνξΪ ηε πξνκάζεηα
αληαιιαθηηθώλ θαζώο θαη ηελ παξνρά ηερλνγλσζέαο πνπ ζα βνεζάζεη ζηελ επέιπζε θαη απνθαηΪζηαζε ηεο
βιΪβεο. ΠαξΪιιεια ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ θαιΪ θαηαξηηζκΫλνπο ηερληθνύο όζνλ αθνξΪ ζηελ
ηερλνινγέα ησλ κεραλεκΪησλ νη νπνένη ζα δηαζΫηνπλ πηζηνπνηεηηθΪ ά βεβαηώζεηο γηα ηελ ηερλνγλσζέα ηνπο
ζηα ελ ιόγσ κεραλάκαηα από ηελ θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξεέα.
Σα παξαπΪλσ ζα πξΫπεη λα κπνξνύλ λα βεβαησζνύλ κε πηζηνπνηεηηθΪ ζπλεξγαζέαο ά εθπαέδεπζεο ηερληθώλ
από ηελ εηαηξεέα θαηαζθεπάο ηνπ κεραλάκαηνο.
Σα αληαιιαθηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη απόιπηα ζπκβαηΪ κε ηα κεραλάκαηα. Απαηηεέηαη από ηνλ πξνκεζεπηά λα
ιεηηνπξγεέ κε ζύζηεκα δηαρεέξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλά πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO
9001:2015 θαη λα θΫξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο.
Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ.

2. Προμήθεια και ανηικαηάζηαζη ενδοζκοπικής κάμερας συηλής ανάλσζης κσζηεοζκοπικού
μητανήμαηος, προϋπολογιζμού δαπάνης 6.400,00 € + Φ.Π.Α.
Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε κέαο ελδνζθνπηθάο θΪκεξαο πςειάο αλΪιπζεο θπζηενζθνπηθνύ κεραλάκαηνο
ιόγσ παιαηόηεηαο (Ϊλσ ησλ 15 εηώλ) θαη ρακειάο επθξέλεηαο ηεο ππΪξρνπζαο ηύπνπ.
Θα πξΫπεη λα εέλαη Ϋγρξσκε βηληενθΪκεξα DIGITAL 1 CCD, εηδηθά γηα ηαηξηθά ρξάζε, απνιύησο ςεθηαθά,
εμαηξεηηθάο επθξέλεηαο ζρεδηαζκΫλε γηα ρξάζε κόληηνξ επέπεδεο νζόλεο LCD, κηθξώλ δηαζηΪζεσλ, κε
εξγνλνκηθά, ειαθξηΪ, πςειάο απόδνζεο θεθαιά θαη κε ηα θΪησζη ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ.
Θα πξΫπεη λα:
ΓηαζΫηεη 1 CCD κεγΫζνπο 1/3 έληζαο.
ΓηαζΫηεη πνιύ πςειά αλΪιπζε 800 γξακκώλ.
ΓηαζΫηεη ειΪρηζηε θσηεηλόηεηα 0.9 lux.
ΓηαζΫηεη πνιύ πςειά επαηζζεζέα 2.7 lux.
ΓηαζΫηεη ζύζηεκα ςεθηαθάο επεμεξγαζέαο ζάκαηνο DSP σο θΪησζη:
 Φεθηαθό ζύζηεκα βειηηζηνπνέεζεο ηεο αληέζεζεο.
 Φεθηαθά ξύζκηζε ησλ ρξσκΪησλ.
 ΚαλΪιη Τ: ςεθηαθά επεμεξγαζέα ζάκαηνο 8bits
 ΚαλΪιη C: ςεθηαθά επεμεξγαζέα ζάκαηνο 2 Υ 8bits
 ΓηΪθξαγκα ςεθηαθΪ ειεγρόκελν κε εύξνο κεηαβνιάο 1 / 50 κΫρξη 1 / 16.000sec
 Απηόκαηε ςεθηαθά ξύζκηζε θσηεηλόηεηαο (AGC) κε δπλαηόηεηα ελέζρπζεο κΫρξη 400%.
 Λόγνο ζάκαηνο πξνο ζόξπβν (S/N Ratio) κεγαιύηεξν από 62 dB.
 Δπεμεξγαζέα ζάκαηνο +6 dB κε ελζσκαησκΫλν ζύζηεκα θαηαζηνιάο παξεκβνιώλ.
ΓηαζΫηεη ςεθηαθό zoom x2.
Έρεη δπλαηόηεηα γηα νπηηθό zoom x2.
ΓηαζΫηεη ιεηηνπξγέα παγώκαηνο (freeze) ηεο εηθόλαο, εηδηθά γηα ρξάζε κε κόληηνξ flat screen.
ΓηαζΫηεη ζύζηεκα θσηνκΫηξεζεο ηξηώλ (3) επηπΫδσλ -small spot, large spot, Integral- κε δπλαηόηεηα
αιιαγάο από ην θεληξηθό panel ά ην βαζηθό κελνύ.
ΓηαζΫηεη ςεθηαθό θέιηξν Anti-Moire, γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο θπκαηνεηδνύο εηθόλαο θαηΪ ηελ ζύλδεζε
επθΪκπησλ ελδνζθνπέσλ.
ΓηαζΫηεη ςεθηαθά κλάκε καθξΪο δηαξθεέαο, γηα απνζάθεπζε δηαθνξεηηθώλ ξπζκέζεσλ θαη παξακΫηξσλ.
ΓηαζΫηεη δπλαηόηεηα απνζάθεπζεο επηζπκεηώλ ζηνηρεέσλ, δΫθα (10) ρεηξηζηώλ.
ΔπηπιΫνλ Ϋρεη ηελ δπλαηόηεηα λα βειηηζηνπνηεέ ηελ δηαδηθαζέα, δεκηνπξγώληαο εμαηξεηηθά εηθόλα, κΫζσ
πξνξύζκηζεο, από κελνύ επεκβΪζεσλ.
ΓηαζΫηεη ζηελ θεθαιά δπν (2) πιάθηξα ιεηηνπξγηώλ πξνγξακκαηηδόκελα από ηνλ ρξάζηε ηα νπνέα εθηεινύλ
13 ιεηηνπξγέεο, σο θΪησζη:
 ΦσηνκΫηξεζε
 Ρύζκηζε ρξώκαηνο
 Ρύζκηζε ηνπ ιεπθνύ ρξώκαηνο (white balance)
 Ρύζκηζε ζηΪζκεο ζάκαηνο εμόδνπ
 Λεηηνπξγέα ελέζρπζεο ζάκαηνο ζε ηξέα βάκαηα
 ΜεγΫζπλζε (zoom)
 ΦεθηαθΪ δηαθξΪγκαηα
 6 θπθιώκαηα ειΫγρνπ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ (video recorder, video printer)
ΓηαζΫηεη ζύζηεκα απηνειΫγρνπ self test κε πιάξε παξνρά πιεξνθνξηώλ ζηελ νζόλε.
Η θεθαιά δηαζΫηεη ζπλδεηηθό θαιώδην κε ηελ θεληξηθά κνλΪδα απνιύησο ζηεγαλό, πςειάο επθακςέαο,
κάθνπο 3m, ην νπνέν εέλαη αθαηξνύκελν, κε δπλαηόηεηα λα αληηθαηαζηαζεέ ρσξέο ηελ παξνπζέα ηερληθνύ.
ΓηαζΫηεη δαρηπιέδη εζηέαζεο γηα πξνζηαζέα ηεο ζηεγαλόηεηαο.
Δέλαη απνιύησο ζηεγαλά θαη κπνξεέ λα απνζηεηξσζεέ εληόο ρεκηθώλ πγξώλ θαη θιηβΪλσλ.
ΓηαζΫηεη επέπεδε επηθΪλεηα κε πιάθηξα αθάο, γηα ηελ ελεξγνπνέεζε θαη ξύζκηζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο
ζπζθεπάο ηα νπνέα επηηξΫπνπλ ηνλ εύθνιν θαζαξηζκό ηεο ζπζθεπάο.
ΓηαζΫηεη θαθό εζηηαθάο απόζηαζεο 22mm κε δπλαηόηεηα αιιαγάο θαηόπηλ επηινγάο.
ΓηαζΫηεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Computer θαη επηινγάο κΫζσ software από 6 πξνγξΪκκαηα ξπζκέζεσλ.
ΓηαζΫηεη εμόδνπο 1x RGB, 2x S-VHS, 2x BCN, PC Interface RS 232 C.
ΔπηπιΫνλ Ϋρεη δπλαηόηεηα ςεθηαθώλ εμόδσλ SDI, DV, DVI, USB2, HDTV θιπ.
ΓηαζΫηεη Ϋμνδν REMOTE CONTROL γηα Ϋιεγρν ηνπιΪρηζηνλ 2 ζπζθεπώλ.
ΓηαζηΪζεηο θεθαιάο : Ø38, κάθνο 110mm (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ θαθνύ θαη ηνπ ζπλδεηηθνύ)
ΒΪξνο θεθαιάο 160gr (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαθνύ, ζπλδεηηθνύ, θαισδένπ)
Πιεξνέ ηα standard αζθαιεέαο : BF protection class I, CE, TUV mark (EN60601-1), EMC (EN60601-1-2),
EEC 93/42.

ΓΔΛΗΘΟΗ ΟΡΟΗ:
ΔΓΓΤΖΖ: Γηα ηα πξνζθεξόκελα εέδε δέδεηαη εγγύεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο γηα Ϋμη (6) κάλεο από ηελ νξηζηηθά
παξΪδνζε ηνπο, θαζώο θαη ε απνθαηΪζηαζε θΪζε βιΪβεο πνπ ζα παξνπζηαζζεέ κε αληηθαηΪζηαζε ησλ
απαηηνύκελσλ αληαιιαθηηθώλ. Δμαηξνύληαη ηα αλαιώζηκα.
Η αλαθεξόκελε εγγύεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο αθνξΪ ηα πξνζθεξόκελα κεραλάκαηα ά ζε κΫξνο ά κΫξε απηώλ,
γηα βιΪβεο πνπ πξνΫξρνληαη από ζπλάζε ρξάζε ζύκθσλα κε ηα εγρεηξέδηα ρξάζεο-ζπληάξεζεο-απνιύκαλζεο
θαη ηηο εηδηθΫο νδεγέεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νέθνπ.
Από ηελ εγγύεζε εμαηξνύληαη νη πεξηπηώζεηο δεκηώλ πνπ νθεέινληαη ζε εμσηεξηθνύο κε ειεγρόκελνπο από ηελ
εηαηξεέα καο παξΪγνληεο, όπσο:
•
Βέαηε θαηαζηξνθά.
•
ΔλΫξγεηεο κε ζύκθσλεο κε ηηο νδεγέεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νέθνπ.
•
ΔπΫκβαζε από κε εμνπζηνδνηεκΫλα Ϊηνκα.
•
Γόινο.
Απαηηεέηαη από ηνλ αλΪδνρν λα ιεηηνπξγεέ κε ζύζηεκα δηαρεέξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλά πξόηππα
EN ISO 13485:2016, EN ISO 9001:2015 θαη ΔΝ ISO 14001:2015 θαη λα θΫξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο
ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/2004 ηνπ Τπ.Τγεέαο. Να θαηαηεζνύλ ηα αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθΪ.
ΔΓΘΑΣΑΣΑΖ: Η εγθαηΪζηαζε ηνπ ζπζηάκαηνο ζα γέλεη ζηνλ ρώξν πνπ ζα καο ππνδεέμεηε θαη ζαο
παξΫρεηαη από ηελ εηαηξεέα καο ΓΧΡΔΑΝ.
ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ: H εθπαέδεπζε ζην ρεηξηζκό θαη ζηελ απαηηνύκελε ζπληάξεζε ηνπο ζαο παξΫρεηαη από ηελ
εηαηξεέα καο ΓΧΡΔΑΝ.

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΑλδξΫαο η. Σζώιεο

