
1 

 

 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘΜ. 147/22 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ (15) ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΤΚΑΜΠΣΧΝ ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΗΧΝ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΤΣΖΜΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ ΚΑΜΔΡΑ ΚΑΗ ΜΟΝΗΣΟΡ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΖ 8.500,00 €  ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 24% 

 

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αθνύ έιαβε ππόςε: 

(α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.  

(β) Σν αξηζκ. πξση. 10790/11-8-2022 αίτθμα  τθσ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ.  

(γ) Σελ αξηζκ. 12772/23-9-2022 (ΑΓΑΜ:22REQ011294302 2022-09-23 ΚΑΗ ΑΓΑ:6Β0346906Χ-9ΗΒ) Απόθαζε 

Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί Έγθξηζεο ηεο Πξνκήζεηαο 

(δ) Σελ αξηζκ. πξση. 1077/22-9-2022 (Α/Α 1511) Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑΜ:22REQ011294320 

2022-09-23, ΑΓΑ:ΦΗ46906Χ-0ΑΡ). 

 

ας προζκαλεί να καηαθέζεηε ηετνοοικονομική προζθορά 

Γηα ηελ αγνξά δεθαπέληε (15) παηδηαηξηθώλ εύθακπησλ βξνγρνζθνπίσλ κηαο ρξήζεο κε ζπλνδό ζύζηεκα 

επεμεξγαζηή θάκεξαο θαη κόληηνξ πνπ αθνξά ην Παηδηαηξηθό ηκήκα, ζπλνιηθήο δαπάλεο 6.854,84 € ρσξίο ΦΠΑ θαη 

8.500,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κέρξη ηελ Παραζκεσή  30-9-2022 θαη ώξα 11:00 πμ. 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζ ηερλννηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία Πξσηνθόιινπ ή λα ζηαιεί κέρξη ηελ 

Παραζκεσή  30-9-2022 θαη ώξα 11:00 πμ. 

Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζπληαγκέλε ή κεηαθξαζκέλε επηζήκσο ζηελ ειιεληθή γιώζζα (ελεκεξσηηθά θαη 

ηερληθά θπιιάδηα κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα ρσξίο λα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζε 

ζηελ ειιεληθή), ζε δύο ανηίησπα, ένα πρωηόησπο και ένα ανηίγραθο, θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν 

(θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα εμήο: 

  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                                                                                 

Βαζκόο Αζθαιείαο 

                           Ησάλληλα : 23-9-2022 

                              Αξηζ. Πξση. :12786 

 

                        

ΠΡΟ:ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΣΜΖΜΑ         :     OIKONOMIKO 

                                                          

 

 

 

 

ΓΡΑΦΔΗΟ      :      ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

Σαρ. Γ/λζε : Λεσθόξνο Μαθξπγηάλλε 

Σ.Κ. : 450 01 ΗΧΑΝΝΗΝΑ 

Σειέθσλν : 2651080624 

Πιεξνθνξίεο  .ΠΟΛΤΕΟΤ 

Fax : 2651029470 

Email : s.polizou@gni-hatzikosta.gr 
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ηοιτεία Αποζηολέα (σπουήθιοσ Αναδότοσ/Χορηγηηή): 

Ονομαηεπώνσμο θσζικού ή Επωνσμία νομικού προζώποσ, Σατσδρομική διεύθσνζη, Σηλέθωνο, Αριθμός ηηλεομοιοησπίας και διεύθσνζη 

ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ (e-mail). 

Διεύθσνζη σποβολής και ζηοιτεία ηοσ Διαγφνιζμού : 

ΠΡΟ:  Γενικό Νοζοκομείο Θωαννίνων «Γ. ΥΑΣΖΗΚΩΣΑ» 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ με αριθμό Πρόζκληζης: 147/22 

Καηαληκηική Ημερομηνία Τποβολής Προζθορών: 30-9-2022  - 11:00πμ 

ΣΘΣΛΟ: «ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ (15) ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΤΚΑΜΠΣΧΝ ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΗΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΜΔ ΤΝΟΓΟ 

ΤΣΖΜΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ ΚΑΜΔΡΑ ΚΑΗ ΜΟΝΗΣΟΡ» 

 

Α. Φάκελος Γικαιολογηηικών ζσμμεηοτής - καηακύρωζης 

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο 

απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ όισλ ησλ κειώλ ηνπ Γ κε ρξόλν έθδνζεο έσο ηξεηο (3) μήνες πριν 

ηην σποβολή ηοσς). 

β. Πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΖ ή ηζρύνλ θαηαζηαηηθό από όπνπ λα πξνθύπηνπλ εκθαλώο ηα κέιε ηνπ Γ 

θαζώο θαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο κε ρξόλν έθδνζεο έως 30 εργάζιμες ημέρες πριν ηην 

σποβολή ηοσς. 

γ. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΗΜΖ ΥΡΖΖ ΔΚΣΟ ΔΗΠΡΑΞΖ ΚΑΗ 

ΔΚΣΟ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ιζτύ ηον τρόνο σποβολής ηης. 

δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 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. Τπεύζπλε δήισζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο ηνπ νξηδόληηνπ 

απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  (άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021). 

ζη. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, όηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη όηη: i) 

απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ii) ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνηρεία 

είλαη αιεζή θαη αθξηβή, iii) παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νηαδήπνηε απόθαζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πεξί αλαβνιήο ή αθύξσζεο – καηαίσζεο ηεο παξνύζεο δηαδηθαζίαο. 

 

Β. Φάκελος οικονομικής προζθοράς 

Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζα θαηαηεζεί κε ηηκή ζε επξώ. ηελ ηηκή ζα 

πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζώο θαη θάζε άιιε λόκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη 

από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, εθηόο από ηνλ ΦΠΑ, πνπ ζα δίλεηαη μερσξηζηά, είηε σο πνζνζηό, είηε σο απόιπηε 

ηηκή.  

Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά δεν πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε (ήηνη 8.500,00 € κε θπα). 

 

Γ. Φάκελος ηετνικής προζθοράς 

ηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ ηερληθή πξνζθνξά, 

ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο). 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
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1. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξώ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη 

από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξόλν πιεξσκήο θαη ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν από ηελ αλαγθαία 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ.  

Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά δηθαηνινγεηηθά. Από θάζε ηηκνιόγην ηνπ 

Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε θνξά Νόκνπο θαη ηηο 

ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ.  

Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθόινπζεο: 

α) Τπέξ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 %. 

β) Ο πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θόξνο εηζνδήκαηνο αμίαο 4% γηα πιηθά, ν 

νπνίνο παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο επί θαζαξνύ πνζνύ. 

γ) Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ: θξάηεζε 0,07% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3% επί ηνπ πνζνύ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. 

πνζνζηνύ 20%. 

ε) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, 

θαζώο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ 

(Α.Δ.Π.Π), θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ιεπηνκεξεηώλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄147). 

ηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνύλ ραξηόζεκν 3% ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ 

ραξηνζήκνπ 20%. 

Ο αλαινγνύλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 

 

2. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ   

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλόκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί 

ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξόζθιεζεο. 

Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δεθαπέληε (15) εκεξώλ ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα 

ππνγξάςεη ηε ύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηώλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο παξ. 4 

θαη 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ απαηηνύληαη. Γηα ό, ηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα 

πξόζθιεζε εθαξκόδνληαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. 

 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

 

 

 
                                                                   ΠΤΡΗΓΧΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΟΠΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HD 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 8.500 ΕΤΡΩ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΑΒΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 24% 

 
Σο ςφςτθμα να είναι πλιρεσ, καινοφργιο, ςφγχρονθσ οπωςδιποτε τεχνολογίασ και να περιλαμβάνει όλα τα 
εξαρτιματα που ηθτοφνται για τθ λειτουργία του. Σα τεχνικά κλπ. χαρακτθριςτικά που κα αναφερκοφν απαραίτθτα 
ςτθν τεχνικι περιγραφι και ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ κα τεκμθριώνονται με αντίςτοιχα prospectus, εγκρίςεισ κλπ. 
ςτοιχεία για να αξιολογθκοφν. 
 
Να προςφερκοφν ςφμφωνα με τα ανωτζρω τα παρακάτω ηθτοφμενα: 
 
Α. Βρογχοςκόπιο μιασ χριςθσ με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
 

1. Να διακζτει εξωτερικι διάμετρο 3,4 χιλ. με το μζγιςτο ςθμείο να είναι ζωσ 3.9mm 
2. Να διακζτει κανάλι εργαςίασ 1.2mm 
3. Να διακζτει γωνία κζαςθσ 120

ο
 

4. Να διακζτει βάκοσ πεδίου 5-50mm 
5. Να διακζτει γωνιώςεισ (πάνω/κάτω) 230

ο
 / 210

ο
 

6. Να διακζτει μικοσ εργαςίασ 600mm 
7. Σο βρογχοςκόπιο να ςυνεργάηεται με το παρακάτω επεξεργαςτι για να παρζχει ανάλυςθ εικόνασ 1920 Χ 
1080 FullHD 
 

Β. Επεξεργαςτισ με μόνιτορ ωσ παραχώρθςθ ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
 
1. Να διακζτει οκόνθ 11,6’’ με ανάλυςθ εικόνασ FullHD 1920x1080 
2. Να διακζτει φωτεινότθτα 300 nit 
3. Να παρζχει δυνατότθτα ειςαγωγισ ςτοιχείων αςκενι 
4. Να προςφζρει εςωτερικι μνιμθ 64G αποκθκευτικό χώρο για αποκικευςθ φωτογραφιών και video για 

κάκε αςκενι 
5. Να διακζτει δυνατότθτα μεταφοράσ ςτοιχείων αςκενι (εικόνων και βίντεο) μζςω USB-Stick ι κατευκείαν 

ςε H/Y μζςω λογιςμικοφ του ίδιου οίκου 
6. Να διακζτει πάγωμα τθσ εικόνασ και ταυτόχρονθ απεικόνιςθ τθσ ηωντανισ εικόνασ 
7. Να διακζτει χρωμοενδοςκόπιςθ (i-scan) για ανίχνευςθ βλαβών 
8. Να λειτουργεί με μπαταρία αλλά και ςυνδεδεμζνο ςε βάςθ φόρτιςθσ 
9. Η λειτουργία τθσ μπαταρίασ να είναι ζωσ 3 ώρεσ 
10. Να διακζτει μικρό βάροσ μικρότερο των 2 kg για εφκολθ μεταφορά 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίςθμα εμπορικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
2. Σα προςφερόμενα να διακζτουν CEMark, να ςυμμορφώνεται και να πλθροφν όλουσ τουσ κανονιςμοφσ  και 

πρότυπα αςφαλείασ, όπωσ το ΕΝ 60601, κλπ για Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό  τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
(Μedicalgrade). Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 

3. Η προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει ISO 9001:2016, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 (Αςφαλι Διαχείριςθ 
Πλθροφοριών και δεδομζνων – Datasecurity, ISO 13485:15   (διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 27701:2019 «φςτθμα Διαχείριςθσ Πλθροφοριών Ιδιωτικότθτασ». Επίςθσ, 
να πλθροί τθν Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
Α.Η.Η.Ε. βάςει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεκοφν. 

4. Η προμθκεφτρια εταιρία να κατακζςει αποδεικτικά ότι ζχει καταβάλλει το τελευταίο «ΣΕΛΟ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ», 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3370/2005, άρκρο 48, παράγραφοσ 3 (ΦΕΚ 176Α’/11-07- 05). Αποδεικτικά 
αποτελοφν: 1) θ «ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕΛΟΤ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ» του τελευταίου ζτουσ και 2) το ςχετικό 
υποβλθκζν θλεκτρονικό παράβολο υπζρ ΕΟΦ. 

5. Με τθν τοποκζτθςθ του εξοπλιςμοφ να γίνει πλιρθσ εγκατάςταςθ και επίδειξθ  και απαραιτιτωσ εκπαίδευςθ των 
χρθςτών και των τεχνικών. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παραλαβι του ςυςτιματοσ. 

6. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλώςει εγγράφωσ ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει ςτθν υπθρεςία 
ανταλλακτικά του προςφερόμενου είδουσ (μθχανιματοσ, κ.λ.π.) για 10 ζτθ τουλάχιςτον. 

7. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του υπό προμικεια είδουσ για τουλάχιςτον δφο 
(2) χρόνια από τθν παραλαβι του.  

8. Κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ θ ανακζτουςα αρχι δεν κα ευκφνεται για οποιαδιποτε βλάβθ του 
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μθχανιματοσ - ςυςκευισ, προερχομζνθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα 
ποςό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά ζξοδα αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ, εκτόσ των αναλωςίμων.  

9. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ςφνταξθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ ςε πλιρθ ανταπόκριςθ µε τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, µε αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα τεχνικά φυλλάδια και ζντυπα του καταςκευαςτικοφ οίκου για 
τεκμθρίωςθ. Αςάφειεσ και αοριςτίεσ ωσ προσ τθν τεκμθρίωςθ κα κεωροφνται ωσ ουςιώδεισ αποκλίςεισ και θ 
προςφορά κα απορρίπτεται. 

 
 
Ο υντάξασ/Σεχνικόσ ΒΙ.Σ.      Ο ιατρόσ Παιδ/κθσ Κλινικισ    Ο Διευκυντισ Σεχνικισ Τπθρεςίασ 

 
 
 
 
 
 

Βζργοσ Νίκοσ                     Γραμμενιάτθσ Βαςίλειοσ             Παπαδιώτθσ Γεώργιοσ 
 

 
 


