
 

                            Αγξέλην,  27    Καΐνπ     2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.8856 

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΧΛ/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 ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ 

ΔΛΑΙΟΥΡΧΜΑΣΙΜΟΤ,ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΙΜΑΝΣΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΙΘΗΣΗΡΧΝ 
ΟΞΤΜΔΣΡΙΑ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκάζεηα πιηθψλ ειαηνρξσκαηηζκνχ γηα ηηο αλΪγθεο ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 220,00 € + Φ.Π.Α. 

 
2. Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε ηκΪλησλ (θαη ινηπψλ αληιιαθηηθψλ) γηα ηηο ΘεληξηθΫο ΘιηκαηηζηηθΫο ΚνλΪδεο, 

Πχξγνπο Φχμεο θαη Αλεκηζηάξσλ ΚπΪλησλ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 2.600,00 € + Φ.Π.Α 

 

3. Πξνκάζεηα αηζζεηάξσλ νμπκεηξέαο γηα θνξεηφ νμχκεηξν ηνπ Παηδηαηξηθνχ Σκάκαηνο ησλ ΣΔΠ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 280,00 € + Φ.Π.Α 
 

 

ΤΛΟΙΟ ΠΡΟΩΠΟΙΟΓΗΣΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ:  3.100,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 

 
1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο 

ζπλαθψλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Θνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

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

3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ απφ ην ΤΤΠΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Λνκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά 

αλΪξηεζε λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΪθηεο». 

7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκά ηεο εγρψξηαο αγνξΪο φπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ 

Λ3846/2010»  

8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελ-

ζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 



9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) ΚΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο 

νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Θεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο 

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηψλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Θεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Λ. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ά ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνχ, αλάθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ϋθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση.8038/13-05-2020,8037/13-05-2020 θαη 7768/07-05-2020 ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.   

14. Σελ  αξηζκ. πξση. 8647/22.05.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ. 

15. Σελ αξ. 943   κε  ΑΓΑ:65Τ246904Κ-ΒΥ  απφθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

 

Σν Γ.Λ. ΑΗΣΧΙ/ΛΗΑ-Λνζειεπηηθά ΚνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα  ηελ πξνκάζεπα εξγαζηεξηαθνχ θαηαςχθηε θαη επηζθεπά θαη πξνκάζεηα 

θσηηζηηθψλ αζθΪιεηαο κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Λνζνθνκεένπ, ζην ΘΖΚΓΖ  θαη ζηε Γηαχγεηα , 

ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

 

Παξαθαινχκε λα θαηαζΫζεηε έωρ ηιρ 08-06-2020, ημέπα Γεςηέπα  και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθά έγγπαθη 

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

ο απιθμόρ  ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνέα 

πξΫπεη: 

 Λα αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη φηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Λα δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο  εέλαη:  

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο 

 Λα δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηάξην. 

Ο ρξφλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ  Λνζνθνκεένπ γηα   επηπιΫνλ 

πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554) 

           

 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Ππομήθεια ςλικών ελαιοσπωμαηιζμού για ηιρ ανάγκερ ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 220,00 € + Φ.Π.Α. 
 

Πξνκάζεηα ησλ θΪησζη πιηθψλ ειαηνρξσκαηηζκνχ γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο: 

- Ρνιφ Λν18 ROLAX, 1 ηκρ. 
- Ρνιφ  18εθ. ZHTA, 1 ηκρ. 

- ΠηλΫιν γηα θνληΪξη Λν 2.5 ΕΖΣΑ, 1 ηκρ. 
- ηξαβνπέλειν Λν2, 1 ηκρ. 

- ΠηλΫιν μχιηλν Λν2 ΕΖΣΑ, 1 ηκρ. 

- ΠηλΫιν ιαδνκπνγηΪο Λν1.5&Λν1, 1 ηκρ. (Ϋθαζην) 
- ΘπιηλδξΪθη Λν10, 1 ηκρ. 



- ηΫθα (θπιηλδξΪθη ιαδνκπνγηΪο), 1 ηκρ. 

- πΪηνπια (δεμηΪ θαη αξηζηεξά), 1 ηκρ. (Ϋθαζηε) 

- ηνθαδφξν INGCO, 1 ηκρ. 
- θαθΪθη ιαδνκπνγηΪο Λν1, 1 ηκρ. 

- Πηζηφιη ζηιηθφλεο, 1 ηκρ. 
- Ρνιφ ραξηέ, 1 ηκρ. 

- Αθξφζηνθνο 1 θηιφ DUROSTICK ά KNAUF, 1 ηκρ. 

- Stucofix ηεο DUROSTICK ά Powderfine ηεο KRAFT 20 θηιΪ, 1 ηκρ. 
- Θφιια πιαθηδέσλ, 1 ηκρ. 

- Powder coat ηεο DUROSTICK 25 θηιΪ, 1 ηκρ. 
- Υαξηνηαηλέα Λν 3 θαη Λν 4, 1 ηκρ. (Ϋθαζηε) 

- Γπαιφραξην Λν 120 θαη Λν 280, 1 ηκρ. (Ϋθαζην) 
- Παηφραξην Λν 36 θαη Λν 60, 1 κΫηξν (Ϋθαζην) 

- ηιηθφλε βαθφκελε, 1 ηκρ. 

- Πιαζηηθφ ρξψκα ιεπθφ KRAFT ά VIVECHROM ά SMALTOPLAST 15 θηιΪ, 1 ηκρ. 
- ΛΫθηη (white spirit), 1 θηιφ 

- ΑζηΪξη αθξπιηθφ πιαζηηθφ 3 ιέηξα KRAFT ά VIVECHROM, 1 ηκρ. 
- ΑζηΪξη αθξπιηθφ πιαζηηθφ 6 ιέηξα KRAFT ά VIVECHROM, 1 ηκρ. 

- Φφξκα εξγαζέαο (παληειφλη large), 1 ηκρ. 

- ΓπαιηΪ πξνζηαζέαο, 2 ηκρ. 
 

Ζ πξφζθνξα λα γέλεη γηα ην ζχλνιν θαη φρη κεκνλσκΫλα 
 

2. Ππομήθεια και ανηικαηάζηαζη ιμάνηων (και λοιπών ανηαλλακηικών) για ηιρ Κενηπικέρ 
Κλιμαηιζηικέρ Μονάδερ, Πύπγοςρ Φύξηρ και Ανεμιζηήπων Μπάνιων, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

2.600,00 € + Φ.Π.Α 

 

Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε ησλ θΪησζη ηκΪλησλ (πέλαθαο). 

Αναλςηικόηεπα: 

ηνλ πξνγξακκαηηζκΫλν Ϋιεγρν ησλ ηξηΪληα δχν (32) Θεληξηθψλ Θιηκαηηζηηθψλ ΚνλΪδσλ, ησλ δΫθα (10) 

θεληξηθψλ αλεκηζηάξσλ wc θαη ησλ ηξηψλ (3) πχξγσλ ςχμεο, δηαπηζηψζεθαλ πξνβιάκαηα θαηΪ ηελ εθθέλεζε 

ησλ ειεθηξνθηλεηάξσλ – θηεξσηψλ. 

Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα εθηηκάζεη ηελ βιΪβε θαη ηελ Ϋθηαζε απηάο, λα ειΫγμεη δειαδά ηελ ιεηηνπξγέα ησλ 

θιηκαηηζηηθψλ κνλΪδσλ, ησλ θεληξηθψλ αλεκηζηάξσλ θαη ησλ πχξγσλ ςχμεο, λα αληηθαηαζηάζεη θαη’ 

ειΪρηζηνλ ζηα παξαπΪλσ κεραλάκαηα/ζπζηάκαηα ηνπο ηκΪληεο πνπ θαέλνληαη ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα, λα 

ειΫγμεη θαη λα αληηθαηαζηάζεη φπνηα Ϊιια αληαιιαθηηθΪ πηζαλφλ εκθαλέδνπλ πξφβιεκα (πρ ξνπιεκΪλ 

θηεξσηψλ/ζαιέγθαξσλ), λα γξαζΪξεη φπνπ εέλαη εθηθηφ ηηο θηεξσηΫο/ζαιέγθαξνπο/κνηΫξ θαη λα παξαδψζεη ηηο 

θιηκαηηζηηθΫο κνλΪδεο, ηνπο  αλεκηζηάξεο θαη ηνπο πχξγνπο ςχμεο πιάξε θαη αζθαιά σο Ϋλα εληαέν 

ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν. 

Όια ηα πιηθΪ (εέηε ειεθηξνινγηθΪ, εέηε κεραλνινγηθΪ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξΫπεη λα εέλαη απνιχησο 

ζπκβαηΪ θαη ηεο έδηαο εηαηξεέαο κε ηελ ππΪξρνπζα εγθαηΪζηαζε ά/θαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηά. Δπέζεο ζα πξΫπεη λα εέλαη θαηλνχξγηα θαη έδηαο πνηφηεηαο κε ηα πθηζηΪκελα θαη λα ηπγρΪλνπλ 

ηεο πιάξνπο απνδνράο απφ ηελ ηερληθά ππεξεζέα ηνπ λνζνθνκεένπ. Γηα ηελ νκαιά θαη αζθαιά ιεηηνπξγέα ηνπ 

Λνζνθνκεένπ θαη επεηδά νη θιηκαηηζηηθΫο κνλΪδεο, νη αλεκηζηάξεο θαη νη πχξγνη ςχμεο βξέζθνληαη ζε δηΪθνξνπο 

ρψξνπο ηνπ λνζνθνκεένπ, ε Σερληθά Τπεξεζέα ζα ππνδεέμεη ζηνλ αλΪδνρν ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν εθηΫιεζεο 

φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Οη εξγαζέεο ζα απνπεξαησζνχλ ζε ηΫζζεξηο εξγΪζηκεο κΫξεο 

κε ηελ θαζεκεξηλά ππφδεημε ηεο Σ.Τ. 

Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα παξαδψζεη κε ην πΫξαο ησλ Ϊλσζελ ζπληεξάζεσλ θαη εξγαζηψλ αλαιπηηθΪ δειηέα 

Ϋξγνπ. 

Πίνακαρ ιμάνηων ππορ ανηικαηάζηαζη:  

A/A ΣΤΠΟ ΙΜΑΝΣΑ ΣΜΥ 

1 SPA 1157 8W3 4 



2 SPA 1900 C4 10 

3 SPA 1700 LpEL 8C3 18 

4 SPA 1357 8C2 20 

5 SPA 1500 LW 6 

6 SPA 1382 CL C6 10 

7 SPA 1120 LpEL 8U1 2 

8 SPA 1957 LpEL 8C4 14 

9 SPA 1257 LpL3C 2 

10 SPA 1400 LpEL 6U2 6 

11 SPA  1557 LpEL  7R1 4 

12 SPA 1180  4 

13 SPA  1657  LpEL 9W4 5 

14 SPA 2132 LpEL  8E3 20 

15 SPA 1600  LpEL 8F4 8 

16 SPA 2057 LpEL 8L4 4 

17 SPA 3082 9 

18 SPA 2650 LpEL 8B1 8 

19 SPA 3350 19 

20 SPA 1825 6 

21 SPA 1857 16 

22 SPA 1800 8 

23 SPA 1982 LpEL 6A1 10 

24 Li  C-73 DONGIL SUPER STAR 2 

25 13x1422  Li  A-56   1TMX 5 

26 13x1143  Li  A-45   3TMX 5 

27 13x1250  Li  A-49   1TMX 5 

28 13x990    Li  A-39   1TMX 5 

29 13x1350  Li  A-53   1TMX 5 

30 13x1460  Li  A-57   1TMX 5 

31 13x1041  Li  A-41   1TMX 5 

32 13x1168  Li  A-46   2TMX 5 

33 SLASS IC B114/B2936C1 ISO9001/2000   5 

34 B115 17x2960 Lp-2920 LiCL ISO4184   5 

 



3. Ππομήθεια αιζθηηήπων οξςμεηπίαρ για θοπηηό οξύμεηπο ηος Παιδιαηπικού Σμήμαηορ ηων 

ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 280,00 € + Φ.Π.Α 

 

Πξνκάζεηα ησλ θΪησζη αληαιιαθηηθψλ γηα ην νμχκεηξν H100B EDAN ηνπ Παηδηαηξηθνχ Σκάκαηνο ησλ ΣΔΠ: 

- Παηδηαηξηθφο – βξεθηθφο αηζζεηάξαο νμπκεηξέαο πνιιαπιψλ ρξάζεσλ. 
- Λενγληθφο – βξεθηθφο αηζζεηάξαο νμπκεηξέαο πνιιαπιψλ ρξάζεσλ.    

- Θαιψδην - πξνΫθηαζε γηα ζχλδεζε πνιιαπιψλ ρξάζεσλ γηα ζχλδεζε κε ηνπο παξαπΪλσ αηζζεηάξσλ.  

                                 
Σα πξνζθεξφκελα αληαιιαθηηθΪ λα δηαηέζεληαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν ηεο εηαηξέαο EDAN θαη δηαζΫηεη 

EN ISO 9001/08 θαη ISO 13485/2012 (δηαθέλεζε θαη ηερληθά ππνζηάξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ 
πιεξνέ ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη εέλαη εληαγκΫλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθάο δηαρεέξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. 

βΪζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. 
Λα θΫξνπλ επέζεκε εγγχεζε ηνπιΪρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ πξνκάζεηα. 

Σα αληαιιαθηηθΪ λα πιεξνχλ ηηο δηεζλεέο πξνδηαγξαθΫο αζθαιεέαο θαη λα Ϋρνπλ πΪλσ ηνπο ην ζάκα CE mark, 

λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιεέαο γηα Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (CE 
Mark, medical grade θιπ) θαζψο θαη Τγηεηλάο ζε ζΫκαηα απνιχκαλζεο. 

Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθΪ. 
 

 

                 ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΘΡΗΒΔΗΑ                                              Ο ΓΗΟΗΘΖΣΖ 
                Ζ ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ                                   ΑλδξΫαο η. Σζψιεο                                                            

                                                                                              


