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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ
‘’ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ‘’
ΥΑΝΗΑ:

30/10/2017

ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ: 19656

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεψξγηνο» κε ην ζέκα 18/πξθ28/21

Ζο

-09-2017 (ΑΓΑ: 67Ε46907Σ-Π3Ν) ηνπ

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ην Νφκν 4412/2016 (ΦΔΚ
147/Α/08-08-2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ). Όπσο απηφο ηζρχεη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ ΕΓΦΡΩΜΟΤ ΥΟΡΗΣΟΤ ΤΠΕΡΗΦΟΣΟΜΟΓΡΑΥΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (CPV 33124120-2)
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ»

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ

Έξεπλα Αγνξάο
Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη
ηηκήο
ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΜΔΩ ΣΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies». ΔΩ ΣΖΝ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 03-11-2017 και ώπα 14:00 μμ.
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ΟΓΚΟΤ)

ΝΑ

ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ MAIL: mbarboudaki@chaniahospital.gr
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ»
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΔΓΥΡΩΜΟΤ ΦΟΡΖΣΟΤ ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ (CPV 33124120-2)

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

7127→16.120,00€

ΑΡΗΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

17REQ002057537

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ

Πξνυπνινγηζκφο : 16.120,00 επξψ ζπκπ.Φ.Π.Α.24%
Πξνυπνινγηζκφο: 13.064,52 επξψ άλεπ .Φ.Π.Α. 24%
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ»
ημείωζη: Γηάξθεηα ηζρχεηο ησλ πξνζθνξψλ : 120 εκέξεο.
Πξνκήζεηα

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

Σει: 2821022324
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Ζι. Σαρ/κείν:mbarboudaki@chaniahospital.gr

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΓΔΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΑΝΗΩΝ
ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ ΜΖΝΑ
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΔΓΥΡΩΜΟΤ ΦΟΡΖΣΟΤ ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ (CPV 33124120-2)

ΔΓΥΡΩΜΟ ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΓΗΑ ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΥΡΖΖ

1. Ο δεηνχκελνο έγρξσκνο ππεξερνηνκνγξάθνο λα είλαη θνξεηφο .Θα πξέπεη λα είλαη ηεο πιένλ
πξφζθαηεο, ζχγρξνλεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη λα δηαζέηεη νπσζδήπνηε ςεθηαθφ δηακνξθσηή
δέζκεο (digital beamformer).
2. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 15’’ LCD ή TFT πςειήο δηαθξηηηθήο
ηθαλφηεηαο θαζψο θαη ζχγρξνλν πιεθηξνιφγην ρεηξηζκνχ κε θπιηφκελε ζθαίξα – trackball γηα
κεηξήζεηο αθξηβείαο.
3. Να έρεη δπλαηφηεηα ζπζηήκαηνο θαζνδεγνχκελεο άζεπηεο βηνςίαο, κε παξαθνινχζεζε ηεο βειφλαο,
ε νπνία λα ζπλεξγάδεηαη κε πνηθηιία θεθαιψλ 2D γηα εμεηάζεηο ελ ησ βάζε νξγάλσλ θνηιίαο,
επηθαλεηαθψλ νξγάλσλ θαζψο θαη ελδνθνηινηηθέο θεθαιέο.
4. Να δηαζέηεη κεγάιν αξηζκφ ςεθηαθψλ θαλαιηψλ.
5. Να έρεη δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ ζε φια ηα φξγαλα θαη αγγεία (άλσ θαη θάησ ελδνθνηιηαθά
φξγαλα, επηθαλεηαθά θαη ελ ησ βάζεη φξγαλα θαη αγγεία, πεξηθεξεηαθά αγγεία, ελδνθξαληαθά αγγεία,
θαξδηά θ.ι.π.) θαη ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηεο Ηαηξηθήο (Αθηηλνινγία, Μαηεπηηθή, Γπλαηθνινγία,
Αγγεηνινγία, Καξδηνινγία, Παζνινγία, Παηδηαηξηθή, Οπξνινγία θιπ).
6. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν ελζσκαησκέλεο ελεξγέο ζχξεο, γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε δχν
ειεθηξνληθψλ ερνβφισλ θεθαιψλ απεηθφληζεο κε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπο απφ ην ρεηξηζηήξην.

7. Να ιεηηνπξγεί κε ηερληθέο απεηθφληζεο: Β-Mode, M-Mode, παικηθνχ θαη πςειά παικηθνχ Doppler (PW,
HIPRF), έγρξσκνπ Doppler (CFM), Power Doppler / Energy Doppler / Color Angio.
8. Να δηαζέηεη ζηε βαζηθή κνλάδα ελζσκαησκέλε ηερληθή αλίρλεπζεο θαη ιήςεο ηεο παξαγφκελεο απφ
ηνπο ηζηνχο 2εο αξκνληθήο ζπρλφηεηαο πνπ λα ιεηηνπξγεί ζηε δηζδηάζηαηε (B-Mode) θαη ζηελ έγρξσκε
απεηθφληζε. Να δηαηίζεηαη ζε θεθαιέο Convex, Linear θαη Sector.
9. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ηερληθή ηξηζδηάζηαηεο 3D απεηθφληζεο, ε νπνία λα ιεηηνπξγεί κε ηηο ίδηεο
θεθαιέο ηεο δηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο.
10. Να δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα ελζσκαησκέλε ζπλζεηηθή απεηθνληζηηθή ηερληθή θαηά ηελ εθπνκπή θαη
θαηά ηε ιήςε ηεο ππεξερνγξαθηθήο δέζκεο, γηα ηε ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνχ επηπξφζζεησλ θιηληθψλ
/ δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ απεηθφληζή ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Real Time Compound
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11. Να δηαζέηεη πξνζαξκνζκέλε ηερληθή επεμεξγαζίαο εηθφλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηε κείσζε ηνπ
ζνξχβνπ θαη βειηίσζε ηεο νξαηφηεηαο θαη ηεο πθήο ηζηηθψλ κνηίβσλ θαη αχμεζε ηεο επθξίλεηάο ηνπο. Ζ
ηερληθή απηή λα ελεξγνπνηείηαη κε ην πάηεκα ελφο κφλνλ πιήθηξνπ θαη λα ιεηηνπξγεί ζε φινπο ηνπο
απεηθνληζηηθνχο ερνβνιείο.
12. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο ζπλδπαζκνχ εηθφλαο B-Mode παικηθνχ Doppler, θαη
έγρξσκνπ Doppler (triplex mode), ψζηε λα επηηπγράλεηαη εχθνιε δηφξζσζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο
θεθαιήο απφ ηνλ γηαηξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, θπξίσο ησλ αγγείσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ
ηελ θίλεζε ηνπ αζζελνχο.
13. Σν ζχζηεκα λα έρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε εχξνο ζπρλνηήησλ ερνβφισλ θεθαιψλ απφ 2 MHz έσο
12 MHz.
14. Nα δέρεηαη θαη λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ηερληθή παλνξακηθήο απεηθφληζεο εθηεηακέλνπ πεδίνπ.
Να ππάξρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο επζχγξακκσλ θαη θακπχισλ απνζηάζεσλ, επηθαλεηψλ θιπ.
15. Να δέρεηαη θαη λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ε δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο – wifi option.

16. Να απεηθνλίδεη ζε βάζνο ζάξσζεο ζε φιεο ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο απεηθφληζεο 30 εθαηνζηά
ηνπιάρηζηνλ.
17. Να έρεη δπλαηφηεηα εζηίαζεο ηεο ππεξερνγξαθηθήο εηθφλαο ζε ηνπιάρηζηνλ επηά ζεκεία (focus
points), γηα αχμεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο
18. Να δηαζέηεη κεγάιε ςεθηαθή κεγέζπλζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Real time) θαη παγσκέλεο εηθφλαο
(Freeze) νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο νζφλεο, κε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ
ελδηαθέξνληνο.
19. Να ιεηηνπξγεί ζε πςειφ δπλακηθφ εχξνο (Dynamic range) ηνπιάρηζηνλ 170 db, γηα εχθνιε αλίρλεπζε
ηδηαίηεξα κηθξψλ θαη δπζδηάθξηησλ αιινηψζεσλ ζηνλ παξεγρπκαηηθφ ηζηφ φπσο ηζνερνγελψλ φδσλ,
ηζηψλ κε ηελ ίδηα πθή θιπ. Σν δπλακηθφ εχξνο λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ππεξερνηνκνγξάθνπ λα
έρεη δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε ζε βήκαηα ηα νπνία λα
αλαθεξζνχλ.
20. Να δηαζέηεη νπσζδήπνηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο δηπιήο θαη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ απεηθφληζεο Bmode/B-mode + CFM γηα ηαπηφρξνλε αμηνιφγεζε ηεο εηθφλαο κε θαη ρσξίο έγρξσκν Doppler ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ε πιένλ αθξηβήο παξαηήξεζε ηφζν αλαηνκηθψλ δνκψλ φζν θαη ηεο αηκνδπλακηθήο
ξνήο.
21. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε ζεηξάο αζπξφκαπξσλ θαη έγρξσκσλ εηθφλσλ
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θαζψο θαη κλήκε θπκαηνκνξθψλ M-Mode θαη Doppler.

22. Να έρεη πςειφ ξπζκφ αλαλέσζεο ηεο εηθφλαο (frame rate), κε δπλαηφηεηα κέγηζηεο ιήςεο ηνπιάρηζηνλ
700 εηθφλεο / δεπηεξφιεπην.
23. Να δηαζέηεη ζχγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ γηα φια ηα είδε απεηθνλίζεσλ ζηηο θιηληθέο
εθαξκνγέο ηεο καηεπηηθήο-γπλαηθνινγίαο. Γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ λα εμάγεηαη ηειηθή αλαθνξά
απφ ην ζχζηεκα.
24. Να δηαζέηεη ζχξεο: Ethernet, S Video Out, Composite Out, HDMI, External SD card γηα δπλαηφηεηα
επέθηαζεο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ θαζψο θαη ηνπιάρηζηνλ 2 ζχξεο USB.
25. Να δηαζέηεη νπσζδήπνηε Απηφκαηε θαη Πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (ζε Real time / ελ θηλήζεη εηθφλα) ηερληθή
ιήςεο κεηξήζεσλ ησλ αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ κέζσ απηφκαηεο θαη ζπλερνχο πιαλεκέηξεζεο
ηεο θπκαηνκνξθήο Doppler. Να δηαζέηεη ηελ πην πάλσ απηφκαηε ηερληθή θαη ζε παγσκέλε εηθφλα θαη
ζε θπιηφκελε κλήκε.
26. Να δηαζέηεη ζχζηεκα πνιιαπιψλ κεηξήζεσλ απνηεινχκελν απφ ηνπιάρηζηνλ επηά δεχγε ζεκείσλ
απαξαίηεηα γηα κέηξεζε απνζηάζεσλ, ηα νπνία ζπλεξγαδφκελα κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή κεγέζπλζε
λα παξέρνπλ αθξίβεηα ζηηο κεηξήζεηο.

27. Σν έγρξσκν Doppler ζα θσδηθνπνηεί ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο κε απνρξψζεηο κπιε θαη θφθθηλνπ ρξψκαηνο.
Να ππάξρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα θσδηθνπνηήζεσο ηεο ζηξνβηιψδνπο ξνήο (VARIANCE).
28. Να δηαζέηεη ζχζηεκα εκθάληζεο θαη ησλ πιένλ ρακειψλ ξνψλ αλεμαξηήηνπ γσλίαο πξφζπησζεο
κέζσ θαηεπζπληηθνχ Doppler ηζρχνο. Ζ ηερληθή απηή λα έρεη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο θαη ηεο
θαηεχζπλζεο ηεο ξνήο κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα αλά θαηεχζπλζε ηεο ξνήο κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα αλά
θαηεχζπλζε, post-processing επεμεξγαζίαο, επηινγήο δηαθνξεηηθψλ ραξηψλ, θ.ι.π.

29. Να δηαζέηεη ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο θαη δηαρείξηζεο θιηληθψλ εηθφλσλ αζζελνχο ζε βάζε δεδνκέλσλ,
γηα ηήξεζε πιήξνπο αξρείνπ εμεηάζεσλ ζε ελζσκαησκέλν ζθιεξφ δίζθν ηνπιάρηζηνλ 100GB. Ζ
απνζήθεπζε ησλ αζπξφκαπξσλ θαη έγρξσκσλ εηθφλσλ λα γίλεηαη απαξαίηεηα κέζσ ελζσκαησκέλνπ
ζηε βαζηθή κνλάδα ζθιεξνχ δίζθνπ. Να έρεη δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο εηθφλσλ κεηά ηελ ιήςε (Post
Processing).
30. Να δηαζέηεη ζηελ βαζηθή ζχλζεζε εηδηθή ηερληθή ζπλνιηθήο βειηηζηνπνίεζεο ηεο απεηθνληζηηθήο
πνηφηεηαο, κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ. Ζ βειηηζηνπνίεζε λα αθνξά ζε ξπζκίζεηο ηνπ B-mode θαη
ηνπ θαζκαηηθνχ Doppler φπσο απηφκαηεο ξχζκηζεο ηεο ελίζρπζεο, ηεο επαηζζεζίαο, ηεο
ηζνειεθηξηθήο γξακκήο, θ.α. Να αλαθεξζνχλ νη ξπζκίζεηο.
31. Να δηαζέηεη γηα αγνξα ζην κέιινλ πξσηνθφιιν δηθηχνπ DICOM 3.0 ην νπνίν λα πξνζθέξεηαη πξνο
επηινγή.
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32. Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά νη επηπιένλ ηερλνινγίεο θαη ηερληθέο πνπ δηαηίζεηαη γηα κειινληηθή επηινγή
θαη γηα αμηνιφγεζε.

ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΤΝΘΔΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ
Να πξνζθεξζεί ζηελ βαζηθή κνλάδα θαη ζε εληαία ηηκή ππεξερνηνκνγξάθνο κε ηελ αθφινπζε ζχλζεζε:
1. Βαζηθή δηαγλσζηηθή κνλάδα ε νπνία λα δηαζέηεη φια ηα πξνεγνχκελα απαηηνχκελα ιεηηνπξγηθά θαη
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.
2. Ζρνβφιν Κεθαιή Convex κε ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο απφ 2.0 έσο 5.0 MHz κε ηνλ αληίζηνηρν νδεγφ
βηνςηαο γηα εμεηάζεηο αλσ θάησ θνηιίαο λεθξνζηνκίεο θιπ.
3. Ζρνβφιν Γηνξζηθή Κεθαιή κε ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο απφ 4.2 Μhz έσο 10.0 MHz κε ηνλ αληίζηνηρν
νδεγφ βηνςίαο.
4. Σξνρήιαηε βάζε
5. Θεξκνγξαθηθφο Δθηππσηήο

Δπηπιένλ λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή φιεο νη ερνβφιεο θεθαιέο θαη φιεο νη δεηνχκελεο επεθηάζεηο πνπ
δεηνχληαη ζηελ παξάγξαθν ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Δπίζεο λα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξεο εγγχεζε ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) έηε,
παξνρέο, service θαη αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα κηα 10εηία θαη λα δηαζέηεη φια ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά CE.
Να ζπληαρζεί πιήξεο θχιιν ζπκκφξθσζεο γηα ηα πξνζθεξφκελα ζπζηήκαηα θαη φια ηα αλαγξαθφκελα λα
απνδεηθλχνληαη απφ ηα επίζεκα μελφγισζζα θπιιάδηα (φρη θσηνηππίεο) ή επίζεκεο βεβαηψζεηο ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ γηα φηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα μελφγισζζα θπιιάδηα.

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηα
εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζηρ
ηεο πξνζθνξάο επί ποινή αποππίψεωρ.
Α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ
κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο
άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73,
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Β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ηνπο ππνρξεψζεηο.
Γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε
ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρψξα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην
έγγξαθα ή ην πηζηνπνηεηηθά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο α) – γ) (φπσο απηά αλαθέξνληαη θαη
ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73), ηα έγγξαθα ή ηα
πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Γ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε απηφ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή
θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο,
απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Δ) Σήμανζη CE: οι ζσμμεηέτονηες θα πρέπει να καηαθέζοσν πλήρη ηεκμηριωμένα πιζηοποιηηικά ζήμανζης CE,
ώζηε να ικανοποιούνηαι οι ανηίζηοιτες απαιηήζεις ηων ζτεηικών οδηγιών ηης Δ.Δ. (οδηγία 93/42 ΔΟΚ όπως
ιζτύει ζήμερα ) καθώς και ηα πιζηοποιηηικά ζσμμόρθωζης με ηην ΓΥ8/1348/04 (ΦΔΚ32 Β/16-1-2004) «Αρτές
και καηεσθσνηήριες γραμμές ορθής πρακηικής διανομής ιαηροηετνολογικών προϊόνηων».
η) Πηζηνπνηεηηθά ISO: Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ISO (ΔΝ
ΗSO9001:08 ή ΔΝ ISO EN 13485:04), κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε, θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.
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