
              
                          

 

                 ΑγξΫλην,     20      Καΐνπ     2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Ξξση.8522  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 

Γπαθείο : Ππομηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 
Σασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ο. Αγπινίος-Ανηιππίος   

Σασ. Κώδικαρ : 30100, Αγπίνιο   
Πληποθοπίερ : Γ. Γούλα    

Σηλ.                   : 26413-61221   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΙΑΣΡΔΙΟΤ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. ΔηΪζηα ζπληΪξεζε ηνπ ελδνζθνπηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γαζηξεληεξνινγηθνχ ΗαηξεΫνπ, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 30.500,00 € + Φ.Π.Α. 
 

 

 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΓΑΞΑΛΖΠ:  30.500,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππφςηλ: 

 

1 Ρηο δηαηΨμεηο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « ΞξνκΪζεηεο ΓεκνζΫνπ ΡνκΩα θαη ξπζκΫζεηο 

ζπλαθψλ ζεκΨησλ» δειαδΪ ηηο παξ. 1 Ωσο 11 ηνπ Ψξζξνπ 2 θαη ην Ψξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

2. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο» 

(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07). 

3. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «ΞξνκΪζεηεο θνξΩσλ επνπηεπνκΩλσλ απφ ην ΞΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

4.  Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Ξ.Γ. 166/2003 «ΞξνζαξκνγΪ ηεο ΔιιεληθΪο ΛνκνζεζΫαο ζηελ νδεγΫα 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ησλ θαζπζηεξΪζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΩο ζπλαιιαγΩο». 

5. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «ΔλΫζρπζε ηεο δηαθΨλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθΪ 

αλΨξηεζε λφκσλ θαη πξΨμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΨλσλ ζην δηαδΫθηπν 

«Ξξφγξακκα δηαχγεηα» θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο». 

6. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ ΞΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΨιεςε πνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΨθηεο». 

7. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ Ψξζξνπ 27 παξ. 12 «κΩρξη ηελ νινθιΪξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ Ωρνπλ ιΪμεη ζπκβΨζεηο Ϊ θαζ’ νηνλδΪπνηε ηξφπν δηαπξαγκΨηεπζε γΫλεηαη κε βΨζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκΪ ηεο εγρψξηαο αγνξΨο φπσο θαηαγξΨθεηαη ζην ΞαξαηεξεηΪξην ηνπ Ψξζξνπ 24 ηνπ 

Λ3846/2010»  

8. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΩο δεκνζηνλνκηθΪο δηαρεΫξηζεο θαη επνπηεΫαο (ελ-

ζσκΨησζε ηεο ΝδεγΫαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο εθηφο ησλ παξαγξΨθσλ 1 Ωσο 5 

ηνπ Ψξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγΪζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

9. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) ΚΩηξα ζηΪξημεο θαη αλΨπηπμεο ηεο ειιεληθΪο 

νηθνλνκΫαο, νξγαλσηηθΨ ζΩκαηα πνπξγεΫνπ Νηθνλνκηθψλ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο εθηφο ησλ Ψξζξσλ 134 Ωσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξΨθνπ 5 ηνπ Ψξζξνπ 201 πνπ θαηαξγΪζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

10. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγΪ ζηηο 

ΝδεγΫεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 



11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ωγγξαθν ηεο ΘεληξηθΪο ΑξρΪο Ξξνκεζεηψλ γεΫαο κε ζΩκα: ΓηεπθξηληζηηθΩο 

νδεγΫεο γηα ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΨζεηο Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ ησλ ΦνξΩσλ ΞαξνρΪο 

πεξεζηψλ γεΫαο θαη ηεο ΔζληθΪο  ΘεληξηθΪο ΑξρΪο Ξξνκεζεηψλ γεΫαο. 

12.To Ψξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 4542/2018 πνπ αλαθΩξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξΨ ζηελ πξνκΪζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ Ϊ ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ Ωθαζηνπ θνξΩα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ Ωγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηΪησο πνζνχ, αλΪθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην Ωθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ..ΞΔ., θνξΩα, θαη ζηνλ ΓηνηθεηΪ Ϊ πνδηνηθεηΪ ηεο 

αξκφδηαο ΞΔ γηα ηνπο θνξεΫο ηεο ΞξσηνβΨζκηαο. 

13. Ρo αξηζκ.πξση. 6836/22-04-2020 αΫηεκα  ηεο ΡερληθΪο πεξεζΫαο.   

14. Ρελ  αξηζκ. 18ε/15.05.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχιηνπ  γηα ηελ Ωγθξηζε ηεο δηαδηθαζΫαο 

ππνβνιΪο πξνζθνξψλ. 

15. Ρελ αξ.   912  κε  ΑΓΑ:ΥΖ9646904Κ-ΚΤ απφθαζε δΩζκεπζεο  δαπΨλεο. 

 

Ρν Γ.Λ. ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑΠ-ΛνζειεπηηθΪ ΚνλΨδα ΑγξηλΫνπ  πξνβαΫλεη ζηελ δηελΩξγεηα δηαδηθαζΫαο ζπιινγΪο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα  ηελ εηΪζηα ζπληΪξεζε ηνπ ελδνζθνπηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γαζηξεληεξνινγηθνχ 

ΗαηξεΫνπ κΩζσ αλΨξηεζεο  ζηελ ηζηνζειΫδα ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ, ζην ΘΖΚΓΖΠ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε 

ηα παξαπΨλσ ζρεηηθΨ. 

 

Ξαξαθαινχκε λα θαηαζΩζεηε έωρ ηιρ 29-05-2020, ημέπα Παπαζκεςή  και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθΪ 

έγγπαθη κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Οικονομική πποζθοπά » ηο 

θέμα και ο απιθμόρ  ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       Πεκεηψλεηαη φηη : 

      Νη ελδηαθεξφκελνη πξΩπεη καδΫ κε ηελ πξνζθνξΨ ηνπο λα ππνβΨινπλ θαη ηα παξαθΨησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      πεχζπλε δΪισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθΨζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνΫα 

πξΩπεη: 

 Λα αλαγξΨθνληαη ηα ζηνηρεΫα ηεο δηαγσληζηηθΪο δηαδηθαζΫαο θαη φηη απνδΩρνληαη πιΪξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνΫα ζπκκεηΩρνπλ.  

 Λα δειψλεηαη φηη κΩρξη θαη ηελ εκΩξα ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο ηνπο  εΫλαη:  

αζθαιηζηηθΨ ελΪκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξΩο θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθΪο) θαη θνξνινγηθΨ ελΪκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΩο ππνρξεψζεηο 

 Λα δειψλεηαη φηη κΩρξη θαη ηελ εκΩξα ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο ηνπο εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζην νηθεΫν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηΪξην. 

Ν ρξφλνο πιεξσκΪο ζα εΫλαη ζχκθσλνο κε ην Ξ.Γ 166/5-06-2003. 

       Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ ΡερληθΪ πεξεζΫα ηνπ  ΛνζνθνκεΫνπ γηα   επηπιΩνλ 

πιεξνθνξΫεο. (ηει.2641361554) 

           

 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Δηήζια ζςνηήπηζη ηος ενδοζκοπικού εξοπλιζμού ηος Γαζηπενηεπολογικού Ιαηπείος, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 30.500,00 € + Φ.Π.Α. 
 

ΔηΪζηα ζπληΪξεζε ηνπ ελδνζθνπηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γαζηξεληεξνινγηθνχ ΗαηξεΫνπ. 
Αναλςηικά: 

Ξξφγξακκα πξνιεπηηθΪο θαη επαλνξζσηηθΪο ζπληΪξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη αληαιιαθηηθψλ. 
Ζ ζπληΪξεζε ζαθΩζηαηα βειηηψλεη ηελ ιεηηνπξγΫα θαη ηελ αμηνπηζηΫα ηνπ Γαζηξεληεξνινγηθνχ ΡκΪκαηνο ηνπ 

ΛνζνθνκεΫνπ καο. ΔπηπιΩνλ εμαζθαιΫδεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγΫα θαη ηελ πιΪξε αμηνπνΫεζε φινπ ηνπ 

ππΨξρνληνο εμνπιηζκνχ καο. 
Η ζςνηήπηζηρ πεπιλαμβάνει: 

 Γχν (2)  επηζθΩςεηο πξνιεπηηθνχ ειΩγρνπ, κΫα αλΨ εμΨκελν. 
 Όιεο ηηο ιεηηνπξγηθΩο αλαβαζκΫζεηο (firmware & software).  

 Απεξηφξηζηε ηερληθΪ ππνζηΪξημε κε απνζηνιΪ ησλ κεραλεκΨησλ ζηελ Ωδξα ηνπ αλαδφρνπ. 

 Απεξηφξηζηε ρξΪζε ηειεθσληθΪο ηερληθΪο ππνζηΪξημεο Ϊ ππνζηΪξημεο απφ απφζηαζε. 
 Έσο δψδεθα (12) Ωθηαθηεο επηηφπηεο επηζθΩςεηο γηα ηερληθΪ ππνζηΪξημε θαη απνθαηΨζηαζε βιαβψλ. 



 Έσο κΫα (1) εκΩξα εθπαΫδεπζεο πξνζσπηθνχ ζε ζΩκαηα θαζεκεξηλΪο ζπληΪξεζεο, πιχζεο θαη θχιαμεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

 ΔηΪζην Ωιεγρν αζθαιεΫαο ησλ ελδνζθνπΫσλ θαη Ωιεγρν δηαξξνψλ ξεχκαηνο. Λα ζεκεησζεΫ φηη ε αλσηΩξσ 
δηαδηθαζΫα εΫλαη ππνρξεσηηθΪ βΨζε ηνπ πξσηνθφιινπ ζπληΪξεζεο θαη  εμαζθαιΫδεη ηελ απφιπηε αζθΨιεηα 

φζνλ αθνξΨ ηνπο αζζελεΫο, ηαηξνχο θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 
 ΑπνθαηΨζηαζε βιαβψλ ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ όλων ηων ανηαλλακηικών γηα ηα κεραλΪκαηα πνπ 

πεξηιακβΨλνληαη ζηελ ζχκβαζε. 

 Έμνδα κεηαθνξΨο απφ θαη πξνο ηνλ αλΨδνρν. 
 ΞαξνρΪ κεραλΪκαηνο αληηθαηΨζηαζεο ζε πεξΫπησζε κε απνθαηΨζηαζεο ηεο βιΨβεο εληφο πΩληε (5) 

εξγΨζηκσλ εκεξψλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαηΫζεηαη Ψιιν αληΫζηνηρν κερΨλεκα ζην 
ελδνζθνπηθφ  ηκΪκα ηνπ λνζνθνκεΫνπ. 

Ζ πξφηαζε ζπληΪξεζεο θαιχπηεη φιεο ηηο βιΨβεο, ρσξΫο λα εμεηΨδεηαη ε αηηΫα πνπ πξνΪιζαλ θαη ρσξΫο θακηΨ 
εμαΫξεζε ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ηεο αζηνρΫαο ρξΪζεο, αζηνρΫαο θαζαξηζκνχ, θαθΪο ρξΪζεο, κε ηΪξεζε ησλ 

νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηΪ θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ηεο ρξΪζεο, ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηεο θχιαμεο, αζηΨζεηεο 

δηθηχνπ Ϊ Ζ/Ε κε εμαΫξεζε ηελ νιηθΪ θαηαζηξνθΪ, θινπΪ, θσηηΨ, θεξαπλφ θαη πξφθιεζε δεκηψλ απφ ζεηζκφ. 
Ζ ζπρλφηεηα αληηθαηΨζηαζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ δεν μποπεί να είναι μικπόηεπη από 2 μήνερ γηα ηνπο 

Ϋδηνπο θσδηθνχο αληαιιαθηηθψλ, εθηφο θαη αλ ην αληηθαηαζηαζΩλ αληαιιαθηηθφ Ϊ ε εξγαζΫα επηζθεπΪο 
απνδεηρζεΫ ειαηησκαηηθΪ Ϊ ειιηπΪο.  

Ιφγσ ηνπ φηη ε αλσηΩξσ πξφηαζε θαιχπηεη θαη απνθαηΨζηαζε βιαβψλ ρσξΫο πεξηνξηζκνχο θαη ρσξΫο λα 

εμεηΨδεηαη ε αηηΫα ηεο βιΨβεο, ππΨξρεη πεξηνξηζκφο αξηζκνχ αλΨ Ωηνο ζε νξηζκΩλα εηδηθΨ αληαιιαθηηθΨ ησλ 
ελδνζθνπΫσλ. πνπ αλαθΩξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απνθαηΨζηαζε ηεο βιΨβεο απαηηεΫ αληηθαηΨζηαζε αληαιιαθηηθνχ ην νπνΫν δελ 
θαιχπηεηαη απφ ηελ ζχκβαζε γηα θΨπνηνλ απφ ηνπο αλσηΩξσ ιφγνπο, ζα καο απνζηΩιιεηαη πξνζθνξΨ ε νπνΫα 

ζα πεξηιακβΨλεη κφλν ην θφζηνο ηνπ αληαιιαθηηθνχ. Ζ επηζθεπΪ ηνπ ζπγθεθξηκΩλνπ κεραλΪκαηνο ζα γΫλεηαη 
κφλν κε ηελ απνδνρΪ ηεο αλσηΩξσ πξνζθνξΨο. Ζ ππνρξΩσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα παξνρΪ κεραλΪκαηνο 

αληηθαηΨζηαζεο μεθηλΨ κεηΨ ηελ Ωγθξηζε ηεο αληΫζηνηρεο πξνζθνξΨο. 

Γεν καλύπηονηαι ηα εμαξηΪκαηα θαη ηα αληαιιαθηηθΨ ηα νπνΫα ιεΫπνπλ απφ ηα κεραλΪκαηα θαηΨ ηελ 
παξαιαβΪ ηνπο θαη ηα αμεζνπΨξ (ιαβΫδεο, βνχξηζεο, ινχπεο, probe θιπ) θαη ηα αλαιψζηκα-εκηαλαιψζηκα 

(ραξηΫ εθηππσηΪ, ηΨπεο θαλαιηψλ βηνςΫαο, ιΨδη ζηιηθφλεο, ιπρλΫεο θιπ). 
Όιεο νη απαηηνχκελεο ζπληεξΪζεηο, νη Ωιεγρνη θαη νη επηζθεπΩο γΫλνληαη απφ πηζηνπνηεκΩλνπο ηερληθνχο απφ ηα 

εξγνζηΨζηα θαηαζθεπΪο. ΘαηΨ ηελ δηΨξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο πξφηαζεο δελ επηηξΩπεηαη ε παξΩκβαζε απφ 

Ψιινπο ηερληθνχο, εθηφο ησλ πηζηνπνηεκΩλσλ ηεο εηαηξεΫαο πνπ ζα Ωρεη αλαιΨβεη ηελ ππνζηΪξημε ησλ 
πξντφλησλ. 

Ν αλΨδνρνο λα δηαζΩηεη πιΪξεο stock αληαιιαθηηθψλ γηα φια ηα αλαθεξφκελα κεραλΪκαηα. ΔπΫζεο λα δηαζΩηεη 
πιΪξε ζεηξΨ πηζηνπνηεκΩλσλ εξγαιεΫσλ θαη νξγΨλσλ κΩηξεζεο, ηα νπνΫα εΫλαη απαξαΫηεηα γηα ηελ ηερληθΪ 

ππνζηΪξημε ησλ αλσηΩξσ κεραλεκΨησλ. 

Γηα ηελ Ωλαξμε ηζρχνο ηεο αλσηΩξσ πξνζθνξΨο, απαηηεΫηαη ην θΨζε κερΨλεκα λα εΫλαη ζε πιΪξε ιεηηνπξγηθΪ 
θαηΨζηαζε. Γηα ηελ πηζηνπνΫεζε ησλ αλσηΩξσ ζα δηελεξγεζεΫ πιΪξεο Ωιεγρνο ζε φια ηα κεραλΪκαηα ηνπ 

λνζνθνκεΫνπ καο, ζε ζπλεξγαζΫα κε ην ηκΪκα BΗΡ. Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ πξνβιΪκαηα ζηα κεραλΪκαηα, απηΨ 
ζα πξΩπεη λα απνθαηαζηαζνχλ πξηλ ηελ Ωλαξμε ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαΫνπ ζπληΪξεζεο. Λα ηνλΫζνπκε φηη θαηΨ 

ηελ δηΨξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, απαγνξεχεηαη ε παξΩκβαζε κε εμνπζηνδνηεκΩλνπ ζπλεξγεΫνπ Ϊ  ηερληθνχ 
απφ ηελ εηαηξΫα καο, θαζψο θαη ε ρξΪζε κε ζπληζηνκΩλσλ αλαισζΫκσλ Ϊ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηα εγρεηξΫδηα 

ρξΪζεο θαη ηηο νδεγΫεο ηνπ θαηαζθεπαζηΪ.    

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΛΙΣΑ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 
 

Α/Α ΣΤΠΟ ΚΩΓΙΚΟ S/N 

1 ΚΝΛΗΡΝR ΔΓΣΟΥΚΝ LCD 19 ΗΛΡΠΥΛ ΚD CDL1909A PV490A222 

2 VΗDΔΝ ΘΝΙΝΛΝΠΘΝΞΗΝ SΔRΗΔS 500 - G5, ΞΙΖΟΔΠ EC-530FL 4C654A031 

3 VΗDΔΝ ΘΝΙΝΛΝΠΘΝΞΗΝ SΔRΗΔS 500 - G5, ΞΙΖΟΔΠ EC-530FL 4C654A037 

4 VΗDΔΝ ΓΑΠΡΟΝΠΘΝΞΗΝ SΔRΗΔS 500 - G5, ΞΙΖΟΔΠ EG-530CT 4G375A054 

5 VΗDΔΝ ΓΑΠΡΟΝΠΘΝΞΗΝ SΔRΗΔS 500 - G5, ΞΙΖΟΔΠ EG-530FP 5G374A101 

6 VΗDΔΝ ΟΗΛΝΓΑΠΡΟΝΠΘΝΞΗΝ SΔRΗΔS 500 - G5, ΞΙΖΟΔΠ EG-530NW 2G366D069 

7 ΚΔDΗCΑΟ USΒ200, Ζ.264 ΔDΗΡΗΝΛ  USB200 2112688 

8 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΡΖΠ ΔΗΘΝΛΑΠ + FICE  4450 ΠΔΗΟΑ VP-4450HD 3V567D039 

9 ΞΖΓΖ ΦΥΡΗΠΚΝ XENON 4450 ΠΔΗΟΑ XL-4450 3S094D039 



                                                   

 

 
 

 
 

    

                                                          ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
               ΔΙΓΙΚΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΔ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΑΡΙΘΜΟΤ ΔΣΗΙΑ ΥΡΗΗ 

 

 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ TEM 

1 ΠσιΪλαο εηζαγσγΪο   2 

2 Πχζηεκα γσληψζεσλ   2 

3 ΝπΫζζηνη εμσηεξηθνΫ ζσιΪλεο  2 

4 ΘΨκεξα 1 

5 Ζιεθηξηθφο θνλλΩθηνξαο ζχλδεζεο 1 

 

ΟΛΑ ΣΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΔΙΝΑΙ Δ ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ  
Ν αλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα Ωρεη ζπλεξγαζΫα κε ηελ θαηαζθεπΨζηξηα εηαηξεΫα φζνλ αθνξΨ ζηελ πξνκΪζεηα 

αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ζηελ παξνρΪ ηερλνγλσζΫαο πνπ ζα βνεζΪζεη ζηελ επΫιπζε θαη απνθαηΨζηαζε ηεο 
βιΨβεο. ΞαξΨιιεια ζα πξΩπεη λα Ωρεη ζηε δηΨζεζΪ ηνπ θαιΨ θαηαξηηζκΩλνπο ηερληθνχο φζνλ αθνξΨ ζηελ 

ηερλνινγΫα ησλ κεραλεκΨησλ νη νπνΫνη ζα δηαζΩηνπλ πηζηνπνηεηηθΨ Ϊ βεβαηψζεηο  γηα ηελ ηερλνγλσζΫα ηνπο 
ζηα ελ ιφγσ κεραλΪκαηα απφ ηελ θαηαζθεπΨζηξηα εηαηξεΫα. Ρα παξαπΨλσ ζα πξΩπεη λα κπνξνχλ λα 

βεβαησζνχλ κε πηζηνπνηεηηθΨ ζπλεξγαζΫαο θαη εθπαΫδεπζεο ηερληθψλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νΫθνπο 

FUJIFILM EUROPE θαη ANIOS SOLUSCOPE. 
ΑπαηηεΫηαη απφ ηνλ αλΨδνρν λα ιεηηνπξγεΫ κε ζχζηεκα δηαρεΫξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλΪ πξφηππα 

EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θΩξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηΪζεηο ηεο .Α. 
Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γεΫαο.  

 

 
 

                 ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΘΟΗΒΔΗΑ                                              Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 
                Ζ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ                                   ΑλδξΩαο Πη. Ρζψιεο                                                            

                                                                                              


