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ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘΜ. 81/22 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΟΡΟΦΖ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΖ 4.588,00 € ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 24%
Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αθνχ έιαβε ππφςε:
(α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.
(β) Σν αξηζκ. πξση. 4154/28-3-2022 αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Βηντναηξηθήο Σερλνινγίαο/ΣΔΠ ηνπ Ννζνθνκείνπ
(ΑΓΑΜ:22REQ010566564 2022-05-17).
(γ) Σελ αξηζκ. 6538/18-5-2022 (ΑΓΑ:ΦΘΖ346906Χ-ΣΓ) Απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί Έγθξηζεο
ηεο Πξνκήζεηαο
(δ) Σελ αξηζκ. πξση. 693/17-5-2022 (Α/Α 923) Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑΜ:22REQ010566581
2022-05-17, ΑΓΑ:62Π646906Χ-8Θ3).
ας προζκαλεί να καηαθέζεηε ηετνοοικονομική προζθορά
Γηα ηελ αγνξά ελφο έγρξσκνπ βίληεν-εθηππσηή γηα ηνλ πχξγν ηνπ πλεπκνλνινγηθνχ ηαηξείνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ,
ζπλνιηθήο δαπάλεο 3.700,00€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 4.588,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κέρξη ηελ Σεηάρηη
25-5-2022 θαη ψξα 11:30 πμ.
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ζ ηερλννηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία Πξσηνθφιινπ ή λα ζηαιεί κέρξη ηελ
Σεηάρηη 25-5-2022 θαη ψξα 11:30 πμ.
Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζπληαγκέλε ή κεηαθξαζκέλε επηζήκσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (ελεκεξσηηθά θαη
ηερληθά θπιιάδηα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε
ζηελ ειιεληθή), ζε δύο ανηίησπα, ένα πρωηόησπο και ένα ανηίγραθο, θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν
(θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα εμήο:
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ηοιτεία Αποζηολέα (σπουήθιοσ Αναδότοσ/Υορηγηηή):
Ονομαηεπώνσμο θσζικού ή Επωνσμία νομικού προζώποσ, Σατσδρομική διεύθσνζη, Σηλέθωνο, Αριθμός ηηλεομοιοησπίας και διεύθσνζη
ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ (e-mail).
Γιεύθσνζη σποβολής και ζηοιτεία ηοσ Γιαγφνιζμού :
ΠΡΟ: Γενικό Νοζοκομείο Θωαννίνων «Γ. ΥΑΣΖΗΚΩΣΑ»
ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ με αριθμό Πρόζκληζης: 81/22
Καηαληκηική Ημερομηνία Τποβολής Προζθορών: 25-5-2022 - 11:30πμ
ΣΘΣΛΟ: «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΟΡΟΦΗ»
Α. Φάκελος Γικαιολογηηικών ζσμμεηοτής - καηακύρωζης
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο
απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξεηο (3) μήνες πριν
ηην σποβολή ηοσς).
β. Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ ή ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απφ φπνπ λα πξνθχπηνπλ εκθαλψο ηα κέιε ηνπ Γ
θαζψο θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο κε ρξφλν έθδνζεο έως 30 εργάζιμες ημέρες πριν ηην
σποβολή ηοσς.
γ. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΗΜΖ ΥΡΖΖ ΔΚΣΟ ΔΗΠΡΑΞΖ ΚΑΗ
ΔΚΣΟ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ιζτύ ηον τρόνο σποβολής ηης.
δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΖΜΟΠΡΑΗΔ θαη λα είλαη ζε ιζτύ ηον τρόνο
σποβολής ηης.
ε. Τπεχζπλε δήισζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ
απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021).
ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη: i)
απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ii) ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνηρεία
είλαη αιεζή θαη αθξηβή, iii) παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νηαδήπνηε απφθαζε ηνπ
Ννζνθνκείνπ πεξί αλαβνιήο ή αθχξσζεο – καηαίσζεο ηεο παξνχζεο δηαδηθαζίαο.
Β. Φάκελος οικονομικής προζθοράς
Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζα θαηαηεζεί κε ηηκή ζε επξψ. ηελ ηηκή ζα
πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ, πνπ ζα δίλεηαη μερσξηζηά, είηε σο πνζνζηφ, είηε σο απφιπηε
ηηκή.
Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά δεν πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε (ήηνη 4.588,00 € κε θπα).
Γ. Φάκελος ηετνικής προζθοράς
ηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθή πξνζθνξά,
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο).
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1. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
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 ηηο
ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθφινπζεο:
α) Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 %.
β) Ο πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θφξνο εηζνδήκαηνο αμίαο 4% γηα πιηθά, ν
νπνίνο παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο επί θαζαξνχ πνζνχ.
γ) Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ: θξάηεζε 0,07% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο
πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16).
δ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.
πνζνζηνχ 20%.
ε) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο,
θαζψο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ
(Α.Δ.Π.Π), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄147).
ηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν 3% ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ
ραξηνζήκνπ 20%.
Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.
2. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί
ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δεθαπέληε (15) εκεξψλ ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα
ππνγξάςεη ηε χκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 4
θαη 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016.
Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ απαηηνχληαη. Γηα φ, ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα
πξφζθιεζε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΠΤΡΗΓΧΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 4.600 ΔΤΡΧ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΑΒΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ
ΦΠΑ24%
Σν ζύζηεκα λα είλαη πιήξεο, θαηλνύξγην, ζύγρξνλεο νπωζδήπνηε ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη
όια ηα εμαξηήκαηα πνπ δεηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σα ηερληθά θιπ. ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα
αλαθεξζνύλ απαξαίηεηα ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζην θύιιν ζπκκόξθωζεο ζα ηεθκεξηώλνληαη
κε αληίζηνηρα prospectus, εγθξίζεηο θιπ. ζηνηρεία γηα λα αμηνινγεζνύλ.
Mε ηα παξαθάηω ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
1. Nα είλαη ηύπνπLED.
2. Να αλαξηάηαη ζηελ νξνθή θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα παίξλεη όιεο ηηο δπλαηέο ζέζεηο.
3. Σν ζύζηεκα βξαρίνλα λα παξέρεη κεγάιε επθνιία θίλεζεο θαη ζηαζεξόηεηα ζηελ επηζπκεηή
ζέζε ρωξίο ηελ ρξήζε θξέλωλ.
4. Ο πξνβνιέαο λα δηαζέηεη ηα θάηωζη ραξαθηεξηζηηθά:
- έληαζε θωηηζκνύ ηνπιάρηζηνλ 100.000lux.
- ρξωκαηηθή ζεξκνθξαζία 4.300K
- δηάκεηξνο πεδίνπ θωηηζκνύ ηνπιάρηζηνλ 17cm
- δείθηεο ρξώκαηνο Ra 99 ηνπιάρηζηνλ
- δείθηεο ρξώκαηνο R9 99 ηνπιάρηζηνλ
- βάζνο θωηηζκνύ (L1/L2) ζην 20% : 800/800 mm ηνπιάρηζηνλ
- βάζνο θωηηζκνύ (L1/L2) ζην 60% : 600/300 mm ηνπιάρηζηνλ
- απόζηαζε εξγαζίαο ζην 20%
: 180 -1800 mm ηνπιάρηζηνλ
- απόζηαζε εξγαζίαο ζην 20%
: 400 -1300 mm ηνπιάρηζηνλ
- δηάξθεηα δωήο ηωλ LED 60.000 ώξεο ηνπιάρηζηνλ
5. Σν ζώκα ηνπ πξνβνιέα λα είλαη κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο. Να είλαη απνιύηωο ζηεγαλό (ΙΡ 42
ηνπιάρηζηνλ), λα έρεη ιείεο επηθάλεηεο γηα ιόγνπο πγηεηλήο θαη ηέηνην ζρήκα ε θνξπθή ηνπ ώζηε
λα δηεπθνιύλεηαη απνιύηωο ε ξνή ηνπ αέξα ζε ύπαξμε θιηκαηηζκνύ LAMINARFLOW
6. Η κεηαθίλεζε ηνπ πεδίνπ εζηίαζεο ηνπ πξνβνιέα λα επηηπγράλεηαη κέζω απνζηεηξώζηκεο
απνζπώκελεο ρεηξνιαβήο.
7. Η θαηαλάιωζε ηζρύνο λα κε μεπεξλά ηα 15W
8. Η ξύζκηζε ηεο έληαζεο θωηηζκνύ, λα επηηπγράλεηαη κέζω θνκβίωλ επί ηνπ θωηηζηηθνύ
ζώκαηνο.
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
1. Όια ηα παξαπάλω λα βεβαηώλνληαη από ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ
νίθνπ.
2. Σα πξνζθεξφκελα λα δηαζέηνπλ CEMark, λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα πιεξνχλ φινπο
ηνπο θαλνληζκνχο θαη πξφηππα αζθαιείαο, φπσο ην ΔΝ 60601, θιπ γηα
Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Μedicalgrade). Να θαηαηεζνχλ
ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.
3. Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO 9001:2016, ISO 14001, ISO 45001, ISO
27001 (Αζθαιή Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ – Datasecurity, ISO 13485:15
(δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) θαη ISO 27701:2019
«χζηεκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ Ηδησηηθφηεηαο». Δπίζεο, λα πιεξνί ηελ Τ.Α.
ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνχλ.
4. Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξία λα θαηαζέζεη απνδεηθηηθά φηη έρεη θαηαβάιιεη ην ηειεπηαίν
«ΣΔΛΟ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3370/2005, άξζξν 48,
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παξάγξαθνο 3 (ΦΔΚ 176Α’/11-07- 05). Απνδεηθηηθά απνηεινχλ: 1) ε «ΚΑΣΑΣΑΖ
ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΔΛΟΤ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ» ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο θαη 2) ην ζρεηηθφ
ππνβιεζέλ ειεθηξνληθφ παξάβνιν ππέξ ΔΟΦ.
5. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη
απαξαηηήησο εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
ηελ παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο.
6. Δπηπιένλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ, ν
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη φιεο ηηο αλαγθαίεο κεηξήζεηο ζχκθσλα κε ην
πξφηππν ΔΝ 60601 θαη λα εθδψζεη πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξηθήο αζθάιεηαο κε δηθά ηνπ
δηαθξηβσκέλα φξγαλα ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά. Να θαηαηεζνχλ κε ηελ
πξνζθνξά θαη ηα πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο απηψλ.
7. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε
λα δηαζέηεη ζηελ ππεξεζία αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο (κεραλήκαηνο,
θ.ι.π.) γηα 10 έηε ηνπιάρηζηνλ.
8. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα
είδνπο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ παξαιαβή ηνπ.
9. Καηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ζα επζχλεηαη γηα
νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ κεραλήκαηνο - ζπζθεπήο, πξνεξρνκέλε απφ ηε ζπλήζε θαη
νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά,
πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο, εθηφο ησλ αλαισζίκσλ.
10. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε πιήξε
αληαπφθξηζε µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, µε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά
θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ γηα ηεθκεξίσζε. Αζάθεηεο θαη
ανξηζηίεο σο πξνο ηελ ηεθκεξίσζε ζα ζεσξνχληαη σο νπζηψδεηο απνθιίζεηο θαη ε
πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.

Ο πληάμαο/Σερληθόο ΒΙ.Σ.

Βέξγνο Νίθνο

Ο Γηεπζπληήο Σ.Δ.Π.

Καξαηαζίηζαο Αλέζηεο

Ο Γηεπζπληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο

Παπαδηώηεο Γεώξγηνο
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