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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ‘
ΥΑΝΙΑ:

03/07/2020

ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ. : 14610
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σμ Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ « Ο Άβζμξ Γεχνβζμξ» ιε ηδκ οπ’ ανζει. 16/ππκ 17/27-05-2020 απυθαζδ ημο Γ.. ημο Γ.Ν.
Υακίςκ (ΑΓΑ 6B8K46907Σ-1ΡΠ) ηαζ έπμκηαξ οπυρδ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ημ Νυιμ
4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) Γδιυζζεξ οιαάζεζξ Ένβςκ, Πνμιδεεζχκ ηαζ Τπδνεζζχκ (πνμζανιμβή ζηζξ Οδδβίεξ
2014/24/ ΔΔ ηαζ 2014/25/ΔΔ). Όπςξ αοημί ζζπφμοκ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6)
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Ένεοκα Αβμνάξ ιέζς ηδξ πθαηθυνιαξ i-supplies

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Σδκ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά ιυκμ αάζεζ ηζιήξ
ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΔ ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΩ
ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έςξ ηδκ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ

Γεςηέπα 13-07-2020 και ώπα 10:00π.μ.

ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΓΤΝΑΜΙΑ
ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ
ΣΟ Δ-MAIL: xgalani@chaniahospital.gr

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6)

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

1311

ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

20REQ006853789
Πνμτπμθμβζζιυξ : 955,98 εονχ ζοιπ.Φ.Π.Α.13%
Πνμτπμθμβζζιυξ : 846,00 εονχ άκεο .Φ.Π.Α.13%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

Πνμτπμθμβζζιυξ : 23.646,00 εονχ ζοιπ.Φ.Π.Α.24%
Πνμτπμθμβζζιυξ : 19.069,36 εονχ άκεο .Φ.Π.Α.24%

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ημείωζη: Γζάνηεζα ζζπφμξ ηςκ πνμζθμνχκ : 120 διένεξ.

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

ΣΔΜΑΥΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Σδθ: 28210 22310 Δ-mail: xgalani@chaniahospital.gr

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΠΔΑ
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17344

ΜΔ
ΓΙΑΒΑΘΜΙΗ

4

188083

ΤΡΙΓΓΔ 60CC ΜΔ
ΜΙΚΡΟ ΜΠΔΚ LUER
SLIP (ΟΥΙ ΒΙΓΩΣΟ)
(ΚΩΓ ORCO 252734)

128013

ΤΡΙΓΓΔ 5CC
ΠΛΑΣΙΚΔ Μ.Υ
ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΔ ΜΔ
ΒΔΛΟΝΗ 21GX1 1/2'
(ΚΩΓ ORCO
17347)(ΚΩΓ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ4.6.
40)

5

4.6.17

3

ΤΡΙΓΓΔ ΠΛΑΣΙΚΔ
ΜΙΑ ΥΡΗΔΩ 60CC
ΜΔ ΔΠΙΣΟΜΙΟ ΓΙΑ
ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΜΔ
ΥΟΝΣΡΟ ΜΠΔΚ ΑΚΡΟ
ΚΑΘΔΣΗΡΑ

80.000

0,0590 €

7.200

4.6.86

ΜΔ ΒΔΛΟΝΗ
21G

0,1175 €

4.300

-

ΤΡΙΓΓΔ ΠΛΑΣΙΚΔ
ΜΙΑ ΥΡΗΔΩ 20CC

273.450

0,1110 €

180.000

4.6.40

17345

ΜΜ

2

0,0348 €

TEM

ΤΡΙΓΓΔ 10CC (ΚΩΓ
ORCO 17346)

TEM

128014

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ
ΦΠΑ

ΠΟΟΣΗΣ
Α

TEM

1

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑ
ΦΔ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ

TEM

ΚΓΚ

ΥΑΜΗΛΟ
ΣΔΡΗ
ΣΙΜΗ
ΚΑΣΑΚΤ
ΡΩΗ
Ή ΣΙΜΗ
ΠΑΡΑΣΗ
ΡΗΣΗΡΙΟ
Τ

TEM

A
/
A

ΚΓΚ Π.Σ.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6)

0,0242 €

7.200
537.750
ΤΝΟΛΑ

544.950

13
%
24
%
ΤΝΟΛΑ

ΦΠΑ 24%

ΑΞΙΑ ΜΔ
ΦΠΑ

9.516,06 €

2.283,85 €

11.799,91 €

4.720,00 €

1.132,80 €

5.852,80 €

846,00 €

477,30 €

114,55 €

591,85 €

4.356,00 €

1.045,44 €

5.401,44 €

846,00 €
19.069,36 €
19.915,36 €

ΦΠΑ
13%

955,98 €

109,98 €

955,98 €

109,98 €
4.576,64 €
4.686,62 €

23.646,00 €
24.601,98 €

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΝΥ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΡΙΓΓΩΝ» (CPV 33141310-6)
Οζ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ μζ ιέεμδμζ εθέβπμο ηςκ πθαζηζηχκ ζονίββςκ ιζαξ πνήζδξ ηαεμνίγμκηαζ ιε ηδκ Τπμονβζηή
απυθαζδ Α6 6404 (ΦΔΚ681/Β/8-6-91)- «ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ιέεμδμξ εθέβπμο πθαζηζηχκ ζονίββςκ ηαζ αεθμκχκ
ιζαξ πνήζδξ.»
1. Απαιηήζειρ:
Οζ πθαζηζηέξ ζφνζββεξ ι.π. απαζηείηαζ κα είκαζ ηαε υθα ζφιθςκεξ ιε ηδκ παναπάκς Τπμονβζηή απυθαζδ ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ
παναηάης επζπνυζεεηεξ απαζηήζεζξ ηζξ μπμίεξ εέημκηαζ ςξ πνμδζαβναθέξ.


Σμ πνμσυκ πνέπεζ κα θένεζ ζήιακζδ πμζυηδηαξ CE ζφιθςκα ιε ηδκ ΓΤ7/2480/1994 ΚΤΑ ζε εκανιυκζζδ ιε ηδκ
μδδβία 93/42/Δ.Δ/14-06-1993.



Οζ ζοιιεηέπμκηεξ εα πνέπεζ κα επζζοκάρμοκ ακηίβναθμ ημο πζζημπμζδηζημφ βζα ηδ ζήιακζδ CE απυ ακηίζημζπμ
ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιυ.

2.Σα ςλικά πος απαιηούνηαι για ηην καηαζκεςή ηων ζςπίγγων είναι:
2.1 Γζα ημκ ηφθζκδνμ ημ πμθοπνμποθέκζμ ,βζα ημ έιαμθμ

ημ πμθοαζεοθέκζμ ηαζ ημ εθαζηζηυ πανέιαοζια θοζζηά

ζζθζημκζζιέκμ ηαμοηζμφη. Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ ζφνζββαξ ηαζ ηςκ αεθμκχκ
πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημ εκέζζιμ οβνυ εα είκαζ ανπζηή πνχηδ φθδ ηαζ υπζ ακαηοηθςιέκδ
2.2 Συζμ ημ πθαζηζηυ υζμ ηα ημ ζζθζηoιέκμ εθαζηζηυ κα ιδκ εθεοεενχκμοκ οθζηά πμο επδνεάγμο –αθάπημοκ ηδ
εεναπεοηζηή ζζπφ ημο εκζειέκμο

οβνμφ, δεκ πνέπεζ κα είκαζ ημλζηά ή

κα πνμηαθμφκ πνζμβυκα ή κα είκαζ πδβέξ

ιζηνμμνβακζζιχκ πμο κα πνμηαθμφκ ιυθοκζδ ή κα πνμηαθμφκ άθθδ ακεπζεφιδηδ επίδναζδ.
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2.3 Ιδζαίηενδ πνμζμπή εα δμεεί ζημ πυζμ ηαθή ζηεβακυηδηα πμο έπεζ ημ εθαζηζηυ πανέιαοζια ηαζ ζηδ ηαθή εθανιμβή ηδξ
ηεθαθήξ ηδξ αεθυκαξ ζημ ζηοθίζημ ηδξ ζφνζββαξ. Σμ ηάθοιια ηδξ αεθυκαξ κα αθαζνείηαζ άκεηα, πςνίξ κα απαζηείηαζ
ζδζαίηενμξ πεζνζζιυξ.
2.4 Να οπάνπεζ ζημπ πνζκ ημ ηέθμξ ημο ηοθίκδνμο χζηε ημ έιαμθμ κα ιδκ ιπμνεί κα αβεζ εκηεθχξ απ αοηυκ.
2.5 Να είκαζ πνυζθαηδξ παναβςβήξ ηαζ ηαηά ηδκ παναθααή δ διενμιδκία παναβςβήξ ημοξ κα ιδκ είκαζ πνμβεκέζηενδ
ηςκ έλζ (6) ιδκχκ απ αοηή ηδξ παναθααήξ.
2.6 Η ιέεμδμξ απμζηείνςζδξ κα είκαζ ηαημπονςιέκδ ηαζ απμδεηηή δζεεκχξ
2.7 Με ηδκ πνμζθμνά κα ηαηαηίεεκηαζ εηεέζεζξ έθεβπμο παναδμπήξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ πνμσυκηςκ .
2.8 Όθεξ μζ πθδνμθμνίεξ πμο ζοκμδεφμοκ ημ πνμζθενυιεκμ πνμσυκ κα πανέπμκηαζ απαναίηδηα ζηδ Δθθδκζηή βθχζζα.
3. Πποζθοπέρ:
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ζημ δζαβςκζζιυ πνέπεζ απαναίηδηα ιε ηδκ πνμζθμνά ημοξ:
3.1. Να δδθχζμοκ ιε οπεφεοκδ δήθςζδ (ημο Ν.1599/1986) ηα ενβμζηάζζα ηαζ ηδ πχνα ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδκ αοεεκηζηυηδηα
ηςκ πζζημπμζδηζηχκ, πμο εα πνμζημιίζμοκ.
3.2. Να οπμαάθμοκ δήθςζδ ζοιιυνθςζδξ ζφιθςκα ιε ηδκ Οδδβία 93/42/Δ.Δ./14-06-1993.
3.3. Να δδθχζμοκ ημκ Κμζκμπμζδιέκμ Ονβακζζιυ βζα ημκ έθεβπμ πμζυηδηαξ CE, ηαεχξ ηαζ ημκ ανζειυ ακαβκχνζζδξ πμο
έπεζ πμνδβδεεί ζημκ Κμζκμπμζδιέκμ Ονβακζζιυ απυ ηδκ Δπζηνμπή ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ.
3.4. Να δδθχζμοκ απαναίηδηα, υηζ πνμζθένμοκ υθα ηα γδημφιεκα ιεβέεδ ηςκ πθαζηζηχκ ζονζββχκ ιζαξ πνήζεςξ
(ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηάζηαζδ).
3.5. Καηά ημ ζηάδζμ ηδξ αλζμθυβδζδξ κα πνμζημιίζμοκ δείβιαηα απυ ηζξ πνμζθενυιεκεξ
Πθαζηζηέξ ζφνζββεξ ζηδκ Δπζηνμπή Αλζμθυβδζδξ.
3.6. ε πενίπηςζδ πμο ηνζεμφκ ιεζμδυηεξ, βζα ηάεε πανηίδα πθαζηζηχκ ζονζββχκ ιζαξ πνήζδξ πμο εα παναδίδμοκ, κα
πνμζημιίγμοκ ζηδκ επζηνμπή παναθααήξ έηεεζδ ενβαζηδνζαημφ εθέβπμο (έθεβπμξ ζηεζνυηδηαξ, θμζπμί θςημπδιζημί
έθεβπμζ, ιε ηα έλμδα ημο εθέβπμο κα αανφκμοκ ημκ πνμιδεεοηή), ζηδκ μπμία εα πενζθαιαάκμκηαζ ηα ελήξ:
3.6.1. Ο ανζειυξ πανηίδαξ.
3.6.2. Σμ υκμια ηαζ δ δζεφεοκζδ ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ ημο ενβαζηδνίμο εθέβπμο.
3.6.3. Η διενμιδκία εθέβπμο.
3.6.4. Σμ απμηέθεζια ημο εθέβπμο.
3.7. Πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί δ δοκαηυηδηα ημο πνμιδεεοηή κα ακηαπμηνζεεί ζηδκ απαίηδζδ ηδξ παναβνάθμο 3.6. ηδξ
εκυηδηαξ 3. (πνμζηυιζζδ έηεεζδξ ενβαζηδνζαημφ εθέβπμο ηαηά ηδκ παναθααή), εα πνέπεζ ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ αλζμθυβδζδξ
μζ πνμιδεεοηέξ κα πνμζημιίζμοκ ακηίβναθμ έηεεζδξ, ηαηά ηα ακςηένς ακαθενυιεκα, ενβαζηδνζαημφ εθέβπμο εκδεζηηζηήξ
πανηίδαξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ πθαζηζηχκ ζονζββχκ. Σα έλμδα εθέβπμο εα αανφκμοκ ημκ πνμιδεεοηή.
3.8. Οζ πνμιδεεοηέξ μθείθμοκ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ Τπμονβζηή Απυθαζδ Δ3/833/1999 «Περί διαζθάλιζης
ζσζηήμαηος ποιόηηηας για ηις εηαιρείες διακίνηζης ιαηροηετνολογικών προϊόνηων», υπςξ αοηή ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ.
3.9. Οζ ζοιιεηέπμκηεξ εα πνέπεζ κα επζζοκάρμοκ ζηδκ ηεπκζηή πνμζθμνά ημοξ:
3.9.1. Ακηίβναθμ ηδξ πζζημπμίδζδξ ηαηά ISO 9001/2008 ή ιε ημ ISO 13483/2003 ημο ενβμζηάζζμο παναβςβήξ.
3.9.2. Ακηίβναθμ ημο πζζημπμζδηζημφ βζα ηδ ζήιακζδ CE απυ ακηίζημζπμ ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιυ.
3.9.3. Ακηίβναθμ ημο πζζημπμζδηζημφ ζοιιυνθςζδξ ιε ηδκ Τπμονβζηή Απυθαζδ Δ3/833/1999.
4. ςζκεςαζία – Δπιζήμανζη:
4.1. Η ζοζηεοαζία πνέπεζ κα είκαζ αζθαθήξ ηαζ ακεεηηζηή, χζηε κα πνμθοθάζζεζ ηζξ ζφνζββεξ απυ επζιμθφκζεζξ.
4.2. Σμ οθζηυ ζοζηεοαζίαξ απαζηείηαζ κα είκαζ ζαηνζηυ πανηί ηαζ πθαζηζηυ θζθι ηαζ κα επζθέβεηαζ ζφιθςκα ιε ηα
ακαθενυιεκα ζημ άν. 6 ηδξ Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ Α6/6404δζξ/02-08-1991.
4.3. ηδκ ελςηενζηή ζοζηεοαζία υθςκ ηςκ πθαζηζηχκ ζονζββχκ ιζαξ πνήζδξ κα ακαβνάθμκηαζ μζ παναηάης εκδείλεζξ:
4.3.1. ημζπεία ηαηαζηεοαζηή - πχνα ηαζ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ.
4.3.2.Τθζηυ ηαηαζηεοήξ.
4.3.3. Μέβεεμξ
4.3.4. Η έκδεζλδ «Να μην τρηζιμοποιείηαι με παραλδεΰδη», εηηυξ ακ ηα πνμζθενυιεκα είδδ είκαζ ζοιααηά ιε ηδκ

3

παναθδεΰδδ.

20PROC006970248 2020-07-03

4.3.5. Η έκδεζλδ «ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΗ» ηαζ μ ηνυπμξ απμζηείνςζδξ.
4.3.6. Ηιενμιδκία παναβςβήξ.
4.3.7. Ηιενμιδκία θήλδξ (αζθαθμφξ πνήζδξ).
4.3.8. Ανζειυξ πανηίδαξ.
4.3.9. ήιακζδ CE.
4.4 Οζ εκδείλεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ § 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7. ηαζ 4.4.8. ιπμνεί κα πανέπμκηαζ ιε ηδ ιμνθή ηςκ ζοιαυθςκ
πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημ Δονςπασηυ πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΔΝ 980.
5. Έλεγσοι καηά ηην παπαλαβή:
5.1. Ο ιαηνμζημπζηυξ έθεβπμξ βίκεηαζ απυ ηδκ επζηνμπή παναθααήξ, δ μπμία εθέβπεζ, εάκ μζ πθαζηζηέξ ζφνζββεξ, πμο
παναδίδμκηαζ, ακήημοκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ, πμο αλζμθμβήεδηε απυ ηδκ ανιυδζα Δπζηνμπή
Αλζμθυβδζδξ ηαζ ακαθένεηαζ ζηδ ζφιααζδ, χζηε κα ιδκ πνμζημιίγεηαζ μπμζαδήπμηε άθθμ είδμξ ζονζββχκ, πμο δεκ
αλζμθμβήεδηε.
5.2. Πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίγεηαζ δ πμζυηδηα ηςκ ζονζββχκ, πμο παναθαιαάκμκηαζ, εα πνέπεζ μζ Δπζηνμπέξ παναθααήξ
ηαηά ημ ιαηνμζημπζηυ έθεβπμ:
5.2.1. Να γδημφκ απυ ημκ πνμιδεεοηή, ακηίβναθμ ηδξ έηεεζδξ ημο ενβαζηδνζαημφ εθέβπμο ημο ηαηαζηεοαζηή, δ μπμία εα
αθμνά ηδ ζοβηεηνζιέκδ πανηίδα ζονζββχκ, πμο παναθαιαάκμοκ, υπςξ πνμαθέπεηαζ ζηδκ § 3.6. ηδξ εκυηδηαξ 3.
Προζθορές ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ.
5.2.2. Να εθέβπμοκ ημκ ανζειυ πανηίδαξ ηςκ ζονζββχκ, πμο εα ακαβνάθεηαζ επί ηδξ ζοζηεοαζίαξ, ζφιθςκα ιε ημ εδάθζμ
4.3.8. ηδξ εκυηδηαξ 4. σζκεσαζία - Επιζήμανζη, μ μπμίμξ πνέπεζ κα είκαζ μ ίδζμξ ιε ημκ ακαθενυιεκμ ζηδκ έηεεζδ
ενβαζηδνζαημφ εθέβπμο, πμο εα πνμζημιίγεζ μ πνμιδεεοηήξ.
5.2.3. Να εθέβπμοκ ηδκ διενμιδκία παναβςβήξ ηςκ ζονζββχκ, πμο ακαβνάθεηαζ επί ηδξ ζοζηεοαζίαξ ζφιθςκα ιε ηδκ
πανάβναθμ εδάθζμ 4.3.7. ηδξ εκυηδηαξ 4. σζκεσαζία ηαζ ηδκ § 2.6. ηδξ εκυηδηαξ 2. Απαιηήζεις ηςκ ηεπκζηχκ
πνμδζαβναθχκ, χζηε κα ιδκ παναθαιαάκμκηαζ ζφνζββεξ απυ βεναζιέκμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ.
5.2.4. Να απμζηέθθμοκ πενζμδζηά ηαηά ηδκ ηνίζδ ημοξ ακηζπνμζςπεοηζηά δείβιαηα ζονζββχκ βζα έθεβπμ απμζηείνςζδξ ζε
ενβαζηήνζμ ημο θμνέα ή ημο Τπμονβείμο Τβείαξ, ημο Δ.Ο.Φ. ηαζ άθθςκ.
5.2.5. Σα έλμδα εθέβπμο ηαζ ηα απμζηεθθυιεκα δείβιαηα εα αανφκμοκ ημκ πνμιδεεοηή.
1) Σο επγοζηάζιο παπαγωγήρ να είναι πιζηοποιημένο καηά ISO 9001, όπωρ αςηό ιζσύει (ISO 9001-2003)
Να ηαηαηεεμφκ απμδεζηηζηά έββναθα ιε ηδκ πνμζθμνά.
2) Σο πποϊόν ππέπει να θέπει ζήμανζη CE ζύμθωνα με ηην ΓΤ7/2480/1994 κοινή Τποςπγική απόθαζη ζε
εναπμόνιζη με ηην Οδηγία 93/42/Δ.Δ./14-06-1993.
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ κα ηαηαεέημοκ ιε ηδκ πνμζθμνά ημοξ επζηονςιέκα ακηίβναθμ ημο πζζημπμζδηζημφ βζα ηδ ζήιακζδ CE
πμο έθααακ απυ ημκ ακηίζημζπμ ημζκμπμζδιέκμ Ονβακζζιυ.
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Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ πμο θαιαάκεζ ιένμξ ζημκ παναπάκς δζαβςκζζιυ μθείθεζ κα οπμαάθεζ δθεηηνμκζηά ηα ελήξ έββναθα
δζηαζμθμβδηζηά ηα μπμία απμζθναβίγμκηαζ ηαζ εθέβπμκηαζ ηαηά ηδκ διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζηρ ηδξ πνμζθμνάξ.
α) Όζμκ αθμνά ηδκ πανάβναθμ 1 ημο άνενμο73, Απυζπαζια ημο ζπεηζημφ ιδηνχμο, υπςξ ημο πμζκζημφ ιδηνχμο ή,
εθθείρεζ αοημφ, ζζμδφκαιμο εββνάθμο πμο εηδίδεηαζ απυ ανιυδζα δζηαζηζηή ή δζμζηδηζηή ανπή ημο ηνάημοξ-ιέθμοξ ή ηδξ
πχναξ ηαηαβςβήξ ή ηδξ πχναξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ μ εκ θυβς μζημκμιζηυξ θμνέαξ, απυ ημ μπμίμ πνμηφπηεζ υηζ
πθδνμφκηαζ αοηέξ μζ πνμτπμεέζεζξ. Η οπμπνέςζδ πνμζηυιζζδξ ημο ςξ άκς απμζπάζιαημξ αθμνά ηαζ ηα πνυζςπα ημο
δεφηενμο εδαθίμο ηδξ παναβνάθμο 1 ημο άνενμο 73.
α) Όζμκ αθμνά ηδκ πανάβναθμ 2 ημο άνενμο 73, πζζημπμζδηζηυ πμο εηδίδεηαζ απυ ηδκ ανιυδζα ανπή ημο μζηείμο ηνάημοξ
- ιέθμοξ ή πχναξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ είκαζ εκήιενμζ ςξ πνμξ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ πμο αθμνμφκ ηζξ εζζθμνέξ
ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ (ηφνζαξ ηαζ επζημονζηήξ) ηαζ ςξ πνμξ ηζξ θμνμθμβζηέξ ημοξ οπμπνεχζεζξ.
β) Όζμκ αθμνά ηδκ πανάβναθμ 4, πενίπηςζδ α' ημο άνενμο 73, πζζημπμζδηζηυ πμο εηδίδεηαζ απυ ηδκ ανιυδζα ανπή ημο
μζηείμο ηνάημοξ - ιέθμοξ ή πχναξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ δεκ ηεθεί οπυ πηχπεοζδ ή έπεζ οπαπεεί ζε δζαδζηαζία
ελοβίακζδξ ή εζδζηήξ εηηαεάνζζδξ ή ηεθεί οπυ ακαβηαζηζηή δζαπείνζζδ απυ εηηαεανζζηή ή απυ ημ δζηαζηήνζμ ή έπεζ οπαπεεί
ζε δζαδζηαζία πηςπεοηζημφ ζοιαζααζιμφ ή έπεζ ακαζηείθεζ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ημο δναζηδνζυηδηεξ ή εάκ ανίζηεηαζ ζε
μπμζαδήπμηε ακάθμβδ ηαηάζηαζδ πνμηφπημοζα απυ πανυιμζα δζαδζηαζία, πνμαθεπυιεκδ ζε εεκζηέξ δζαηάλεζξ κυιμο
Ακ ημ ηνάημξ-ιέθμξ ή δ πχνα ημο μζημκμιζημφ θμνέα δεκ εηδίδεζ ηα έββναθα ή πζζημπμζδηζηά ή υπμο ημ έββναθα ή ημ
πζζημπμζδηζηά δεκ ηαθφπημοκ υθεξ ηζξ ςξ άκς πενζπηχζεζξ α) – β) (υπςξ αοηά ακαθένμκηαζ ηαζ ζηζξ πανάβναθμξ 1 ηαζ 2
ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ α' ηδξ παναβνάθμο 4 ημο άνενμο 73), ηα έββναθα ή ηα πζζημπμζδηζηά ιπμνεί κα ακηζηαείζηαηαζ απυ
έκμνηδ αεααίςζδ ή, ζηα ηνάηδ - ιέθδ ή ζηζξ πχνεξ υπμο δεκ πνμαθέπεηαζ έκμνηδ αεααίςζδ, απυ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο
εκδζαθενμιέκμο εκχπζμκ ανιυδζαξ δζηαζηζηήξ ή δζμζηδηζηήξ ανπήξ, ζοιαμθαζμβνάθμο ή ανιυδζμο επαββεθιαηζημφ ή
ειπμνζημφ μνβακζζιμφ ημο ηνάημοξ -ιέθμοξ ή ηδξ πχναξ ηαηαβςβήξ ή ηδξ πχναξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ μ
μζημκμιζηυξ θμνέαξ.
δ) Γζα ηδκ απυδεζλδ ηδξ απαίηδζδξ ηδξ παναβνάθμο 1α) ηαζ 2 ημο άνενμο 75, Πζζημπμζδηζηυ/αεααίςζδ ημο μζηείμο
επαββεθιαηζημφ ιδηνχμο ημο Πανανηήιαημξ XI ημο Πνμζανηήιαημξ Α' ημο Ν. 4412/2016, ιε ημ μπμίμ πζζημπμζείηαζ δ
εββναθή ημο μζημκμιζημφ θμνέα ζε αοηυ. Γζα ηδκ απυδεζλδ άζηδζδξ βεςνβζημφ ή ηηδκμηνμθζημφ επαββέθιαημξ, μζ
μζημκμιζημί θμνείξ πνμζημιίγμοκ ζπεηζηή αεααίςζδ άζηδζδξ επαββέθιαημξ, απυ ανιυδζα δζμζηδηζηή ανπή ή ανπή
Ονβακζζιμφ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ.
ε) Δθυζμκ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζοιιεηέπεζ ζημ δζαβςκζζιυξ ιε ακηζπνυζςπυ ημο, οπμαάθθεζ ιαγί ιε ηδκ πνμζθμνά
πζζημπμζδηζηυ εηπνμζχπδζδξ.
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