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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
‘’ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ‘’
Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΖ
Σηλέθυνο : 28210 22310
FAX :

28210-22329

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 51 Π
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΘΑΣΡΘΚΗ ΓΑΖΑ (CPV-33141114-2)
ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014
με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

πλνπηηθφο (πξφρεηξνο) κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

Ζ ρακειφηεξε ηηκή

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΣΔΣΑΡΣΖ 08-06-2016, ώπα 12.00 πμ.

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΘΑΣΡΘΚΗ ΓΑΖΑ (CPV-33141114-2)

Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

1311

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ

Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός

: 59.812,66 εσρώ σσμπ. Φ. Π. Α.
: 52.931,55 εσρώ τωρίς Φ. Π. Α.

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν "Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ " έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ :

1.

Σνπ Ν 2286/95 (ΦΔΚ19/Α/1995)«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ»
ην

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε

Ν.2323/95 (ΦΔΚ145/Α/1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκφζηνπ

Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2.

Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (ΔL 134/30-04-2004)πεξί ζπληνληζκνχ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»,

3.

Σελ αξίζκ.Π1-1105/2-3-2006 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο.

4.

Σνπ Ν.2522/1997,«Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ»

5.

Σνπ Ν2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99), « Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».

6. Σνπ Ν 2328/1995,(ΦΔΚ159/Α/95)φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν2372/96 (ΦΔΚ29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν2414/96 (ΦΔΚ
135/Α/1996) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96),

«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ

Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ή ησλ λνκηθψλ
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πξνζψπσλ ηνπ Δπξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν
3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/05,
7. Σνπ Ν.2955/01 « Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ
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θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
9. Σν Ν.3310 /05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά

ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005)
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
10. Σελ κε αξίζκ.24014/25-11-2005 (ΦΔΚ1637/Β/05)Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ

εθαξκνγή ηνπ Ν 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N.3414/2005»
11. Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
12. Σνλ Ν 3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9.2.2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
13. Σν Π.Γ.60/2007(ΦΔΚ 64/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο
Ννεκβξίνπ 2005.»
14.

Σν Π.Γ.118/10-07-07 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) ( Φ.Δ.Κ. 150 Σεχρνο Α’)

15. Σν Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο

δηαηάμεηο»
16. Σν Ν.3867/3-8-2010 (ΦΔΚ128/3-8-2010) άξζξν 27 παξ.12 <<εμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ
ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ>>.
17. Σν Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-05-2012) « Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο)»
18. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
19. Σν Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο»
20. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/2014) παξ. 2 αξ. 1 ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη
έξγσλ.
21. Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014).
Β: Σιρ αποθάζειρ:

1.

Σην ςπ’ απιθ. 6484/30.12.2014 (ΦΔΚ 3693/Β/31.12.2014) Απόθαζη ηος Τποςπγού Τγείαρ «Οπιζμόρ θοπέων διενέπγειαρ για ηην

ςλοποίηζη ηος Ππογπάμμαηορ Ππομηθειών, Τπηπεζιών και Φαπμάκων Τγείαρ (ΠΠΤΤΦ) 2014 πιζηώζειρ 2015 και εξοςζιοδόηηζη για ηην
ζςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνων για ηην διεξαγωγή ηων διαγωνιζμών».

2.

Σην ςπ. απιθ. 5804/21-11-2014 (ΦΔΚ 3261/Β΄/04.12.2014) Κοινή Απόθαζη ηος Τθςποςπγού Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ

και ηος Τποςπγού Οικονομικών πεπί: «Έγκπιζηρ Ππογπάμμαηορ Ππομηθειών, Τπηπεζιών και Φαπμάκων ηων Μονάδων Τγείαρ και
Δποπηεςόμενων Φοπέων, έηοςρ 2014-2015, με σπημαηοδόηηζη από ηον ηακηικό πποϋπολογιζμό, ηο Ππόγπαμμα Γημοζίων Δπενδύζεων,
ηιρ λοιπέρ πηγέρ».

3.
4.

Σην ςπ’ απιθ. 9 ΠΡΚ 13 29-07-2015 (ΑΓΑ 7ΨΘΕ46907Σ-41Ω) Απόθαζη ηος Γ.. ηος Νοζοκομείος.
Σην ςπ’ απιθ. 352 /08-06-2015(ΑΓΑ Ω1ΖΝ469Ζ2Η-638) Απόθαζη ηος Γιοικηηή ηηρ 7ηρ ΤΠΔ Κπήηηρ

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΘΑΣΡΘΚΗ ΓΑΖΑ (CPV-33141114-2)
ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014
Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός

: 59.812,66 εσρώ σσμπ. Φ. Π. Α.
: 52.931,55 εσρώ τωρίς Φ. Π. Α.
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Σόπορ παπάδοζηρ: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
Γλώζζα : Διιεληθή
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Ζμεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: ΣΡΗΣΖ 07-06-2016, ώπα 14.00 πμ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ : ΣΔΣΑΡΣΖ 08-06-2016, ώπα 12.00 πμ. ζην Γπαθείο Ππομηθειών ηος
Γενικού Νοζοκομείος Υανίυν.
Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Πξνζθνξέο πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο .
ΠΡΟΦΟΡΔ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε δχν αληίγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Γηα ηελ
αλαγξαθή ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ ηχπσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε μέλε γιψζζα. Ζ πξνζθνξά ζα είλαη ρσξίο
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ραξηφζεκν θαη δελ ζα θέξεη αξηζκεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά θαη
πξνζζεηηθά ιάζε.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο :
α) Ζ ιέμε " πξνζθνξά "
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη " ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ "
γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο.
δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Ζ πποζθοπά θα ζςνοδεύεηαι ςποσπευηικά από:
Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO 9001-ΔΝ 46001 θαη κε ηελ Τπνπξγηθή
απφθαζε ΓΤ7/νηθ.2480/94 (ΦΔΚ 679/13-09-1994) ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ
θνηλνηηθή νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 93/42/ΔΟΚ/14-06-93 πνπ αθνξά ηαηξνηερλνινγηθά
πξντφληα θαη λα θέξνπλ ηελ ήκαλζε CE MARK ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ζα ηνπνζεηνχληαη
ζηνλ ίδην θάθειν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα,
πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ
δηαπηζηεπκέλν, πξνο ηνχην, απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο
ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation-EA) θαη, κάιηζηα, κέινο
ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) απηήο.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Απαξαίηεηα επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ
απνζήθεπζεο Ζ/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft.
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.chaniahospital.gr) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ.
ΗΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα έλα (1) έηνο.
Ζ έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά.

ΣΗΜΖ: Ζ ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΧ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν.
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Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ. Καηά ηελ ψξα απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη . Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
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απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .

Γηεπθξηλήζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή.
ΔΝΣΑΔΗ : Γηα

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ

πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0.10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν
απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ

θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ

ηνπ

παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ.
ΚΡΑΣΖΔΗ :
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη .
1.

Φόπορ 8% Υ καθαπήρ αξίαρ μείον ηυν κπαηήζευν .

2.

0,10% επί ηηρ καθαπήρ αξίαρ εκηόρ ΦΠΑ. Τπέπ Δνιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν (ΔΑΑΓΖΤ).

3.

Υαπηόζημο 3,60 % επί ηηρ πποηγούμενηρ κπάηηζηρ.

4.

Ποζοζηό 2% ςπέπ ηυν οπγανιζμών Φςσικήρ Τγείαρ, ζύμθυνα με ηο Ν.3580/2007 και ηην Γ.Τ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009
Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009)

ΥΡΟΝΟ ΠΛΖΡΧΜΖ : Ζ πιεξσκή ζα γίλεη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2649/97.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ
ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ.
166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα
γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη πξνζθνξέο θξίλνληαη απνξξηπηέεο θαη επηζηξέθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1.Όηαλ ν πξνζθέξσλ δε δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
α) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο .
β) Σν ρξφλν παξάδνζεο.
2. Όηαλ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε.
3. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε .
4. Όηαλ ε πξνζθνξά δελ είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ή θέξεη μέζκαηα – ζβεζίκαηα – δηνξζψζεηο.
5. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ζπλάιιαγκα ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο .
6. Όηαλ ζέηεη φξν πιεξσκήο εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
7. Όηαλ δελ θαηαζέηνπλ δείγμαηα ή πξνζπέθηνπο , ελψ απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε.
8. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε.

9. ΠΡΟΟΥΖ: ύμθυνα με ηο άπθπο 13 ηος Ν. 3918/2011, ζηο ζηάδιο καηακύπυζηρ ηος διαγυνιζμού θα
ππαγμαηοποιηθεί ζύγκπιζη ηυν ηιμών ηυν οικονομικών πποζθοπών με αςηέρ ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών,
όπυρ καηαγπάθονηαι καηά ηην ηελεςηαία ημέπα ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών. Οι οικονομικέρ
πποζθοπέρ πος είναι ανώηεπερ από ηιρ καηά ηα ανυηέπυ παπαδεκηέρ ηιμέρ, αποππίπηονηαι. (Ο κυδικόρ ηος
Παπαηηπηηηπίος Σιμών και οι ηιμέρ θα ππέπει να ζςμπληπώνονηαι επί ποινή αποππίτευρ ζηην πποζθοπά.
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ε πεπίπηυζη πος ηο είδορ δεν ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηο Παπαηηπηηήπιο Σιμών θα ππέπει αςηό να αναθέπεηαι
με ςπεύθςνη δήλυζη από ηον πποζθέπονηα.)
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ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ: Χο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδνληαη νη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο
χζηεξα απφ έγγξαθε παξαγγειία .
Ο ρξφλνο παξάδνζεο κεηξάεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Ννζνθνκείνπ θαη
Πξνκεζεπηή . Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ρξφλνο κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε, δελ ζα
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ .
ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ : αλ ηφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ε απνζήθε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ . Ζ
παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη ελψπηνλ επηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ έξγν ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο είλαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο βάζεη ησλ δεηγκάησλ ηεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο παξάδνζε είδνο θξηζεί απνξξηπηέν απφ ηελ επηηξνπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην
αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ .
ΚΖΡΤΞΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ: Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
Α) Αλ δελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηελ πξναλαθεξφκελε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία .
Β) Αλ δελ παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π. Γ. 394/96 ,φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.118/07.

Οι πποζθέπονηερ

θα ππέπει να αναθέποςν όηι έλαβαν ςπ’ ότιν ηοςρ, καηά ηην καηάπηιζη ηηρ

πποζθοπάρ ηοςρ, ηιρ ςποσπεώζειρ ζσεηικά με ηιρ διαηάξειρ πεπί πποζηαζίαρ ηηρ απαζσόληζηρ και
ηυν ζςνθηκών επγαζίαρ πος ιζσύοςν ζηον ηόπο όπος ππόκειηαι να εκηελεζθεί η ζύμβαζη.
Ο ανάδοσορ δημόζιαρ ζύμβαζηρ ή οι νόμιμοι εκππόζυποι ηος δεζμεύονηαι όηι, ζε όλα ηα ζηάδια πος
πποηγήθηκαν ηηρ καηακύπυζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, δεν ενήπγηζαν αθέμιηα, παπάνομα ή καηασπηζηικά
και όηι θα εξακολοςθήζοςν να μην ενεπγούν καη’ αςηόν ηον ηπόπο καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ ηηρ
ζύμβαζηρ αλλά και μεηά ηη λήξη αςηήρ διαγυνιζηική διαδικαζία θα διακοπεί ζε οποιοδήποηε ζηάδιο
βπίζκεηαι, εθόζον η Δ.Π.Τ. πποκηπύξει ζσεηικούρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ. ηιρ πεπιπηώζειρ πος
οι ανυηέπυ ζσεηικοί διαγυνιζμοί ολοκληπυθούν από ηιρ ΤΠΔ, οι ανηίζηοισερ ζςμβάζειρ πος θα
ςπογπαθούν θα διακοπούν, όηαν ςπογπαθούν οι ζςμβάζειρ πος θα πποκύτοςν από ηοςρ
ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ πος θα διενεπγήζει η Δ.Π.Τ.

Ο Γιοικηηήρ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υανίυν (Κ.Α.Α)

Γπ. Γεώπγιορ Απσονηάκηρ
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ΣΕΧΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΓΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΘΑΣΡΘΚΗ ΓΑΖΑ

ΟΝΟΜΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΕΑ (CPV 331411142)

ΓΑΕΔ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΔ

ΓΑΕΔ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΔ

ΓΑΕΔ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΔ

ΓΑΕΔ ΜΔΣΡΟΤ

ΚΧΓΗΚΟ ORCO ΥΑΝΗΧΝ

127160

127175

127165

127167

ΠΟΟΣΖΣΔ

ΚΧΓΗΚΟ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ

ΣΗΜΖ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ
/ ΣΗΜΖ
ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΓΑΕΔ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΔ ΤΓΡΟΦΗΛΔ
ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΔ ΠΑΥΟΤ 12 ΦΤΛΛΧΝ
7,5Υ7,5 CM

24.000

4.5.29

0,0143

ΓΑΕΔ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΔ ΤΓΡΟΦΗΛΔ
ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΔ ΠΑΥΟΤ 12 ΦΤΛΛΧΝ
10Υ20 CM

146.400

ΓΑΕΔ ΛΑΠΑΡΟΣΟΜΗΑ
ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΔ ΜΔ ΚΟΡΓΟΝΗ
ΤΓΡΟΦΗΛΔ ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΔ 40Υ40
CM ΠΑΥΟΤ 8 ΦΤΛΛΧΝ

31.200

4

ΓΑΕΑ ΜΔΣΡΟΤ

129.600

4.5.8

0,1480

10.000

ΓΤ

0,5287

Α/Α

1

2

3

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

4.5.27

4.5.102

0,0067
980,88

1

10.296,00

1.3

19.180,80

2.4

5.287,00

6

0,3300

ΓΑΕΔ ΛΑΠΑΡΟΣΟΜΗΑ

127166

5

ΓΑΕΔ

211862

6

ΓΑΕΑ ΑΠΛΖ 12PLY 5CM X 5CM

48.000

ΓΤ

0,0074

129.600

ΓΤ

0,0333

ΓΑΕΔ

127169

7

ΓΑΕΔ 12PLY 10X10 CM ΚΔΣΔ ΜΖ
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ

ΓΑΕΔ

127171

8

ΓΑΕΑ 12PLY 7,5CM X 7,5CM

18.000

ΓΤ

0,0144

9

ΓΑΕΑ 12PLY ΜΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ
ΚΔΣΔ 10CM X 20CM

204.000

ΓΤ

0,0584

127170

Φ

343,20

ΓΑΕΑ ΛΑΠΑΡΟΣΟΜΗΑ 40Υ40 cm 8 PLY
ΚΔΣΖ

ΓΑΕΔ

ΜΔΡΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ

355,20
4.315,68

5

259,20
11.913,60

1.5

Η ΠΡΟΚΟΜΘΗ ΔΕΘΓΜΑΣΩΝ ΜΑΖΘ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΘΝΑΘ ΑΠΑΡΑΘΣΗΣΗ
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--ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ (CPV-33141114-2)-Α/Α
Σερληθή πξνδηαγξαθή ηεο βακβαθεξήο απνξξνθεηηθήο γάδαο Α (παξάγξαθνη 1,2,3,4 )
Να θέξνπλ αθηηλνζθηεξή θισζηή πεξηεθηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 45% ζεητθνχ βαξίνπ ε
2

ΓΑΕΑ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 10Υ20CM 12PLY

νπνία ζα είλαη πθαζκέλε ή θαιά ηνπνζεηεκέλε ( θνιιεκέλε) ζε φιν ην κήθνο ηνπ
Σερληθή πξνδηαγξαθή ηεο βακβαθεξήο απνξξνθεηηθήο γάδαο Α (παξάγξαθνη 1,2,3,4 )
Δπίζεο ην χθαζκα ζα θέξεη κηα αθηηλνζθηεξή θισζηή πεξηεθηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 45%

3

ΓΑΕΑ ΛΑΠΑΡΟΣΟΜΗΑ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 40 X

ζετθνχ βαξίνπ αλά θχιιν ε νπνία ζα είλαη πθαζκέλε ή θαιά θνιιεκέλε. Σα θχιια γάδαο ζα

40CM 8PLY

πξ
ΑΠΟ 100% ΒΑΜΒΑΚΗ ΤΦΖΛΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ ΜΔ ΓΗΠΛΖ ΟΤΓΗΑ ΠΤΚΝΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΖ,
ΥΧΡΗ ΞΔΦΣΗΑ ΔΛΑΥΗΣΟΤ ΠΛΑΣΟΤ 93cm 18-20 ΚΛΧΣΔ ΑΝΑ ΣΑΣΡΑΓΧΝΗΚΟ
ΔΚΑΣΟΣΟ .
Ζ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ ΝΑ ΔΥΔΗ ΓΤΟ ΤΦΑΜΔΝΔ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΔ ΚΛΧΣΔ ΚΑΣΑ

4

ΓΑΕΑ 100 ΜΔΣΡΧΝ ΑΠΛΖ

ΜΖΚΟ ΣΖ ΓΑΕΑ ΓΗΠΛΧΜΔΝΖ Δ ΣΟΠΗ ΣΧΝ 100 ΜΔ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι


ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Α. ΓΑΖΑ ΒΑΜΒΑΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΗ (ΤΔΡΟΦΙΛΟ)
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η απορροφθτικι γάηα βάμβακοσ, είναι (φφαςμα βάμβακοσ απλισ φφανςθσ που ζχει υποςτεί πλιρθ λεφκανςθ και κάκαρςθ.
2. ΧΑΡΑΚΣΗΡ/ΣΙΚΑ
Η υπό προμικεια γάηα κα πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ του εναρμονιςμζνου προτφπου ΕΝ 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείωσ λευκι, άοςμθ, απαλλαγμζνθ από
κόλλεσ. ελαττώματα τθσ φφανςθσ (ςχίςματα παραφαςάδεσ. ςυςςωματώματα κλωςτών κ.λ.π) και να μθν παρουςιάηει κατά τόπουσ ρυπαρι εμφάνιςθ από οποιεςδιποτε ουςίεσ
(μθχανζλαια κ.λ.π).

7

ΑΔΑ: ΩΒΜΗ46907Τ-ΟΛΡ

Να είναι ςιδερωμζνθ και να μθν είναι ι να φαίνεται λοξουφαςμζνθ (θ γωνία ςφγκλιςθσ του ςτιμονα με τθν κρόκθ να ε(ναι 90 μοίρεσ).
Ωσ προσ τον αρικμό κλωςτών ανά τετραγωνικό εκατοςτόμετρο να ανικει ςτον πζμπτο τφπο του πίνακα 1 του προτφπου ΕΝ 14079:2003 δθλαδι:
Αρικμόσ κλωςτών ανά τετραγωνικό εκατοςτόμετρο (cm2)
18
Κλωςτζσ κατά ςτιμονα ανά 10 εκατοςτά (cm)
100+5
Ελάχιςτο φορτίο κραφςθσ ςε Newtons, ανά 5 εκατοςτά (cm) ςτθ διεφκυνςθ του ςτιμονα
50
Κλωςτζσ κατά κρόκθ ανά 10 εκατοςτά (cm)
80+5
Ελάχιςτο φορτίο κραφςθσ ςε Newtons, ανά 5 εκατοςτά (cm) ςτθ διεφκυνςθ τθσ κρόκθσ
30
Ελάχιςτθ μάηα ςε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μζτρο (gr/m2)
24
3. ΔΙΑΣΑΕΙ - ΤΚΕΤΑΙΑ
Οι γάηεσ κα ζχουν πλάτοσ 90.( +_ 1%) εκατοςτά (cm) και μικοσ 100(+_ 1%) μζτρων (m). Οι γάηεσ κα είναι ςυςκευαςμζνεσ ςε πακζτα με μορφι αναδίπλωςθσ (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενόσ (1)
μζτρου ι ςε φφλλα με τθ μία διάςταςθ 90 cm ςε απαραβίαςτθ ςυςκευαςία ανά πακζτο.
Σα υλικά ςυςκευαςίασ δεν πρζπει να επθρεάηουν το περιεχόμενο, πρζπει να Παρζχουν προςταςία από τθν υγραςία, τθ ρφπανςθ και να αντζχουν ςτθν μεταφορά.
Επί του εξωτερικοφ περιβλιματοσ κα αναγράφονται τα παρακάτω:
1. Σα ςτοιχεία του εργοςταςίου παραγωγισ
2. Σο είδοσ του περιεχομζνου
3. Η θμερομθνία παραγωγισ
4. Ο αρικμόσ παρτίδασ
5. Οι διαςτάςεισ (μικοσ και πλάτοσ)
6. Ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ και ο Φορζασ.
7. Η ζνδειξθ ΚΡΑΣΙΚΟ ΕΙΔΟ με ανεξίτθλθ κόκκινθ μελάνθ
8. Η ςιμανςθ ποιότθτασ CE.
4. ΕΛΕΓΧΟΙ
Η ταυτοποίθςθ τθσ απορροφθτικισ γάηασ βάμβακοσ κακώσ και οι ζλεγχοι κα γίνονται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο εναρμονιςμζνο πρότυπο ΕΝ 14079 /2003 που αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ.
Ο μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ γίνεται από τθν Επιτροπι παραλαβισ και ςε ποςοςτό 10% τθσ προςκομιςκείςασ ποςότθτασ.
Για τον εργαςτθριακό ζλεγχο θ Επιτροπι παραλαβισ ξεχωρίηει τθν αναγκαία ποςότθτα δείγματοσ τθν οποία αποςτζλλει για ζλεγχο ςτα αρμόδια εργαςτιρια (Ε.Ο.Φ. , Γ.Χ.Κ. Κλπ.).
Σα δείγματα και τα ζξοδα του εργαςτθριακοφ ελζγχου βαρφνουν τον προμθκευτι.

Β. ΓΑΖΑ ΤΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΣΙΝΟΚΙΕΡΗ
Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν τεxνικι προδιαγραφι τθσ βαμβακερισ απορροφθτικισ γάηασ Α. (παράγραφοι 1,2,3,4) με τθν ακόλουκθ προςκικθ:
“να φζρει μια ακτινοςκιερι κλωςτι, περιεκτικότθτασ τουλάχιςτον 45% κειικοφ βαρίου, ανά τριάντα (30) εκατοςτά (cm) υφάςματοσ"
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ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ
1.

2.
3.
4.

Οι προμθκευτζσ με τθν προςφορά τουσ πρζπει να δθλώνουν τα ςτοιχεία (επωνυμία, τόποσ) του εργοςταςίου καταςκευισ του επιδερμικοφ υλικοφ που κα πραγματοποιιςει τθν
φφανςθ και τισ λοιπζσ επεξεργαςίεσ (υδροφιλία, λεφκανςθ, ξιρανςθ κλπ) και το οποίο κα διακζτει άδεια – βεβαίωςθ δυνατότθτασ παραγωγισ επιδερμικοφ υλικοί του Ε.Ο.Φ ι
αντίςτοιχθσ επίςθμθσ Αρχισ και βεβαίωςθ από τον κοινοποιθμζνο οργανιςμό ότι τα προϊόντα του προμθκευτι κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο με τθ ςιμανςθ CE. Αντίγραφο τθσ
ανωτζρασ άδειασ και βεβαίωςθσ, κα κατατίκεται με τθν προςφορά.
Να κατακζςουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρώο Καταςκευαςτών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, ςφμφωνα με τθν οποία τα προϊόντα κατθγορίασ Ι- επίδεςμοι γάηασ τθσ
καταςκευάςτριασ εταιρείασ μποροφν να κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο φζροντασ τθ ςιμανςθ CE ι βεβαίωςθ πιςτοποιθμζνου Φορζα.
Να κατακζςουν πιςτοποιθτικό εκδοκζν από πιςτοποιθμζνο οργανιςμό ( όπου κα αναγράφεται και θ θμερομθνία ιςχφσ αυτοφ) ότι τα προϊόντα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ Ι
Ιατρικζσ γάηεσ απλζσ και γάηεσ ακτινοςκιερζσ είναι ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/42/ΕΟΚ και μποροφν να φζρουν τθ ςιμανςθ CE.
Να κατακζςουν επίςθμο κατάλογο του πιςτοποιθμζνου οργανιςμοφ όπου κα αναγράφεται θ καταςκευάςτρια εταιρεία υπζρ τθσ οποίασ ζχει εκδοκεί το πιςτοποιθτικό και το
είδοσ του προϊόντοσ για το οποίο ζχει εκδοκεί το εν λόγω πιςτοποιθτικό.

ΠΡΟΟΧΗ
Σα ςθμεία 1,2,3,4, τθσ παραγράφου αυτισ κεωροφνται απαράβατοι όροι
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