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6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                                             Α Γ Ρ ΙΝ ΙΟ , 20 - 07 - 2022  

ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ                                                                              Αξ. Πξση. 9 991  
ΓΔΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ                                                                

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ         
ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ                                                           ΠΡΟ:ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΣΜΗΜΑ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                           

Σαρ. Γ/λζε : 3ν ρικ ΔΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ-ΑΝΣΙΡΙΟΤ                          
Πιεξνθνξίεο : ΠΑΛΙΟΤΡΑ ΚΑΣΔΡΙΝΑ                                                     

Σει. : 26413-61221,229,230,233                                        
Φαμ: 26410-25955  

         Email: promitheies@hospital-agrinio.gr                                                             

                                

                                                                                                
ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΖ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΑΓΗΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  ΓΗΑ ΡΗΠ    ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (4)2022  
ΑΟ. ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  I SUPPLIES:        64 -2022 

ΥΔΣ.:Σελ ππ. αξίζκ.  Πξάμε 26εο ηεο 06-07-2022 Θέκα ΔΗΓ 3ν Απφθαζε  ηνπ  Γ.. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε  ε 

επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

   Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

N.4412/08.08.2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ) & ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3329/05, 

 

ΑΛΑΘΝΗΛΩΛΔΗ 

Σελ επαλαιεπηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα  ηελ πξνκήζεηα πάγηνπ εμνπιηζκνχ  γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ λνζνθνκείνπ 4/2022 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά 

μόνο βάζει ηιμής σο αθνινχζσο: 

 

                                                   ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔ ΡΑ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ  
   

 
   Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, 

φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ : 396,80 € € με Φ.Ξ.Α. 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ:    04/08/2022  ΩΟΑ 12:00 
 

    Γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ, ην Ννζνθνκείν 

δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ κέζσ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ / πξνζθνξψλ iSupplies 

(http://isupplies.gr) ηεο εηαηξείαο iSmart P.C. 

    Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζηε λα ζπκκεηέρεηε θαη λα ππνβάιεηε απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο 

ή/θαη ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα απνθηήζεηε θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή. 

    Η εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα iSupplies είλαη δσξεάλ θαη γίλεηαη είηε κέζσ ηειεθψλνπ ζηελ iSmart P.C. ζην 

2103601671 είηε ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή θφξκα εγγξαθήο ζηε δηεχζπλζε: http://isupplies.gr/auth/register. 

 
ΑΠ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝ
ΙΑ 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΟ
ΟΣΗ
ΣΑ 

ηηκε ηκρ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΚΑΔ 

1
1 906 20/1/2022 

Πξνκήζεηα ελφο 
επαγγεικαηηθνχ ειεθηξνληθνχ 
πηεζφκεηξνπ γηα ην ηκήκα ηεο 
Αηκνδνζίαο 

1 320,00 € 320,00 € 24% 396,80 € 1841 

mailto:promitheies@hospital-agrinio.gr
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http://isupplies.gr/auth/register


   Γηα θάζε δηαγσληζκφ πνπ θαιείζηε λα ζπκκεηέρεηε, ζα ελεκεξψλεζηε κέζσ email ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο πνπ ζα δειψζεηε θαηά ηελ εγγξαθή ζαο. 

    Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πιαηθφξκα iSupplies κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηα 

αθφινπζα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: email: info@isupplies.gr, ηει: 2103601671. 

    Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ζηηο πξνζθνξέο ζα βεβαηψλεηαη ε πηζηνπνίεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ κε ηελ επηζχλαςε ή αλαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

πξνηχπσλ εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο CE MARK θαη ISO θαη έγθξηζεο ΔΟΦ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. ή 

αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ νξγαληζκνχο εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. 
 
Ξαρακαλείζθε να ζσμμεηέτεηε μόνο εθόζον έτεηε εηοιμοπαράδοηο σλικό και άμεζη παράδοζη. 

 

ΞΑΟΑΘΑΙΝΚΔ ΝΞΩΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΠΑΠ ΛΑ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΡΑ ΘΑΡΩΘΗ: 

1. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα θάησζη ζηνηρεία απαξαίηεηα: 

α)  Κσδηθφο είδνπο Ννζνθνκείνπ 

β)  Κσδηθφο είδνπο εηαηξείαο 

γ)  Κσδ. Καηαζθεπαζηή 

δ)  Καηεγνξία θαη πεξηγξαθή πιηθνχ 

ε)   REF Number 

ζη)  Καηαζθεπαζηηθφο νίθνο 

2. ηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο παξαηεξεηεξίνπ είδνπο 

(http://84.205.248.47/front.php/simple/listing) θαη ε ηηκή παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ ή λα θαηαηεζεί 

ππεχζπλε δήισζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάγεηαη ζε απηφ. 

3. Καη' εθαξκνγή ηνπ λ. 4600/2019, δελ απαηηείηαη πιένλ θαηαρψξεζε ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ πνπ έρεη ιάβεη απφ ην 

κεηξψν ηνπ ΔΚΑΠΣΤ, αιιά αληίζηνηρε απφ ηνλ ΔΟΦ. Θα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία εγγξαθήο ηνπ 

πξντφληνο ζην Μεηξψν Ιαηξνηερλνινγηθνχ ηνπ ΔΟΦ (GreMDIS), πην ζπγθεθξηκέλα ν Κσδηθφο ΔΟΦ θαη Τπεχζπλε 

Γήισζε αληηζηνίρηζεο ηνπ θσδηθνχ ΔΟΦ κε ηνλ ΔΑΝ. 

4. Να δειψλεηαη φηη φια ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο CΔ. 

5. Να αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ν ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

6. Δάλ δελ ππάξρνπλ ηα πιηθά θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ αηηήκαηφο καο, παξαθαινχκε γηα έγγξαθε ελεκέξσζε 

θαη απφ πνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα είλαη απηά δηαζέζηκα απφ ηελ εηαηξεία ζαο. ε πεξίπησζε κε δήισζεο ελλνείηαη 

φηη ππάξρεη εηνηκνπαξάδνην πιηθφ θαη θαη επέθηαζε άκεζε παξάδνζε. 

7. Παξαθαινχκε φπσο επηζπλάπηεηε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζαο ζηελ πιαηθφξκα iSupplies: 

Α) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, 

Β) Σερληθή πξνζθνξά, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ ή ησλ ππεξεζηψλ θαη 

Γ) Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ, ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ, 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΓΔΜΗ).ε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο πξνζθφκηζεο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή δέρεηαη ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε 

πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα αγνξάο ππφ 

ηελ αίξεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ζα ηα πξνζθνκίζεη κεηά ηελ νηθνλνκηθή 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ειεθηξνληθά κέζσ mail ζηελ γξακκαηέα ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. Σα παξαπάλσ δελ 

εθαξκφδνληαη ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία ίζε ή θαηψηεξε ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) 

επξψ (ρσξίο ΦΠΑ). 

 
ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΓΔΛ ΓΗΛΝΛΡΑΗ ΓΔΘΡΔΠ ΘΑΗ ΑΞΝΟΟΗΞΡΝΛΡΑΗ 

 

Ριμή προζθοράς: Αλαιπηηθά ζε ΔΤΡΩ θαη ζηαζεξή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. Να δειψλεηαη θαη ν 

ΦΠΑ πνπ ππφθεηηαη ην είδνο. Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ Σηκή Παξαηεξεηεξίνπ (φπνπ 

ππάξρεη). 

Πξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ απφ ην Π. Σ. ηεο ΔΠΤ (άξζξν 24 ηνπ Ν. 3846/2010 ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην λνζνθνκείν. 

 

Σρόνος ιζτύος προζθορών: Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο γηα 

ηξηαθφζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

 

mailto:info@isupplies.gr
http://84.205.248.47/front.php/simple/listing


Ρρόπος παράδοζης - παραλαβής: 

 Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, ε κεηνδφηξηα εηαηξία νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 

εγγξάθσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

 Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα 

γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Σα ππφ παξαγγειία είδε ζα παξαδίδνληαη φια καδί θαη φρη ηκεκαηηθά θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλάινγα 

ηηκνιφγηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζην ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή λα αλαγξάθεηαη φηη πξφθεηηαη γηα πιηθά ηεο 

αίηεζεο, ν θσδηθφο ηνπ είδνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε επσλπκία, θαη ζε θάζε παξαζηαηηθφ αγνξάο (δειηίν απνζηνιήο 

θαη ηηκνιφγην) θσδηθφο ΔΟΦ θ.η.ι. 

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα είδε ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. ε πεξίπησζε 

απφξξηςεο εηδψλ εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, εθ' φζνλ απηά δελ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζα 

αληηθαζίζηαληαη δσξεάλ εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ. 
 
 
Διδικοί Όροι ζσμμεηοτής: 
 

1. Ο Πξνκεζεπηήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δειψλεη φηη θέξεη εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ 

επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Καηά ηνλ απηφ ηξφπν εγγπάηαη 

ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο ζε 

πεξίπησζε κε παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ, είηε γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε, θαη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

ζα απνξξίπηνληαη. 

3. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηελ 

ακέζσο επφκελε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο θαη ηελ δηαθνξά ηεο ηηκήο πνπ 

πξνθχπηεη ζα ηελ επηβαξχλεηαη ε εηαηξεία ζηελ νπνία έγηλε αξρηθά ε θαηαθχξσζε / αλάζεζε. 

4. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηµήο µε ηε κεηνδφηξηα 

εηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο επηιέγεηαη ν 

κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηµεο ή 

ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο. 

5. Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά - δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην 

ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη 

ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ 

6. Ο Πξνκεζεπηήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δειψλεη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη κε ηα νπνία θαη ζπκθσλεί. 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Α/Α 1) ΘΔΚΑ: «Έγκριζη δαπάνης για ηην προμήθεια ενός επαγγελμαηικού ηλεκηρονικού πιεζόμεηροσ για 
ηο ημήμα ηης Αιμοδοζίας»  

 

Πξνκήζεηα ελφο (1) επαγγεικαηηθνχ ειεθηξνληθνχ πηεζφκεηξνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο Αηκνδνζίαο: 
 

Ρετνικά Σαρακηηριζηικά: 
Να είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα Ιαηξεία, Ννζνθνκεία θαη Κιηληθέο. 

Να είλαη κε ελζσκαησκέλν ρεξνχιη θαη καιαθφ πεξίβιεκα γηα εχθνιε θαη αζθαιή κεηαθνξά ηνπ. 
Να δηαζέηεη απηφκαηε ή ζηεζνζθνπηθή κέηξεζε κε δπλαηφηεηα δηαζηαχξσζεο απνηειεζκάησλ. 

Να έρεη δπλαηφηεηα απηνειέγρνπ αθξηβείαο ηεο ζπζθεπήο. 

Να δηαζέηεη απηφκαην θνχζθσκα ή δπλαηφηεηα πξνεπηινγήο θνπζθψκαηνο ηξηψλ επηπέδσλ 
Να είλαη κε ηερλνινγία αλίρλεπζεο αθαλφληζησλ θαξδηαθψλ παικψλ (αξξπζκία). 

Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία δηαθνπήο ιφγσ θίλεζεο (κφιηο αληρλεπηεί θίλεζε ηνπ ζψκαηνο ε ζπζθεπή ζηακαηάεη    
λα μεθνπζθψλεη γηα 5 δεπηεξφιεπηα). 

Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ξεχκαηνο & επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο 300 κεηξήζεσλ. 

Να δηαζέηεη ξπζκίζεηο πίεζεο θνπζθψκαηνο: Απηφκαηε, 220mmHg, 250mmHg, 280mmHg. 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο ν απνπιεζσξηζκφο λα δηαθφπηεηαη γηα 5 δεπηεξφιεπηα. 

Η ηειεπηαία κεηξνχκελε ηηκή λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. 
Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία απηφκαηεο απελεξγνπνίεζεο. 

Να ζπκπεξηιακβάλεηαη κεζαίν πεξηβξαρηφλην (22-32 εθ.) θαη κεγάιν (32-42 εθ.). 
Να δηαζέηεη κεγάιε επαλάγλσζηε νζφλε κε νπίζζην θσηηζκφ. 



Να δηαζέηεη κλήκε ηειεπηαίαο κέηξεζεο. 

Η δηάξθεηα δσήο ζπζθεπήο λα είλαη ζηηο 100.000 κεηξήζεηο. 
Να δηαζέηεη ειιεληθέο νδεγίεο ρξήζεο. 

Να δηαζέηεη 5 ρξφληα εγγχεζε. 
 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

-   Ο αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 
- Σα πξνζθεξφκελα λα δηαζέηνπλ CE Mark θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 

Ιαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 
- Σα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζνληαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη ISO 13485/03 

(δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη 
εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά. 

- Λα αναθέρεηαι η επίζημη εγγύηζη ηοσλάτιζηον δύο (2) τρόνια από ηην αγορά. 
- Να ππάξρεη βεβαίσζε-εγγχεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ αγνξά. 
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