
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

 

1. Λαπαξνζθνπηθή ζπζθεπή πιύζεο – αλαξξόθεζεο, δηαµέηξνπ 5mm, ε νπνία λα δηαζέηεη ιαβή µε 

έγρξωµα θνπµπηά, δηαθνξεηηθνύ ρξώµαηνο γηα έθαζηε ιεηηνπξγία, θαζώο θαη ελζωµαηωµέλνπο 

ζωιήλεο, (γηα πιύζε δηπιόο ζωιήλαο). 

 

 

 

2. Απηόκαην εξγαιείν ελδνζθνπηθήο απνιίλωζεο αγγείωλ θαη πόξωλ κηαο ρξήζεο, κήθνπο 35cm, 

ιεηηνπξγίαο πξννδεπηηθήο θόξηηζεο θαη ππξνδόηεζεο, δηακέηξνπ 10mm εθνδηαζκέλν κε 20 θιηπ 

ηηηαλίνπ κεγέζνπο Large, κε κεραληζκό αζθαινύο ζπγθξάηεζεο ηνπ clip ζηηο ζηαγόλεο ηνπ εξ-

γαιείνπ πνπ εμαζθαιίδνπλ αζθαιή ζύγθιεηζε ηωλ clips από έμω πξνο ηα κέζα, κε εηδηθή αληην-

ιηζζεηηθή επηθάλεηα ζηε ιαβή ηνπ, κεραληζκό κπινθαξίζκαηνο όηαλ απηό αδεηάζεη  θαη παξά-

ζπξν κε ελζωκαηωκέλν κεηξεηή έλδεημεο ηωλ clip πνπ απνκέλνπλ επί ηεο ιαβήο ηνπ. Να δηαζέ-

ηεη ζήκαλζε MR. 

 

 

 

 

     

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

-Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ή γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο CE 

MARK ηωλ πξνϊόληωλ πνπ πξνζθέξνπλ, από πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκό & ΙSΟ θαηαζθεπαζηή (επίζεκα 

κεηαθξαζκέλα, ζηελ Διιεληθή γιώζζα ) 

-Τα θαηαηεζεηκέλα  prospectus, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξωηόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Σε αληίζεηε 

πεξίπηωζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από Υπεύζπλε Γήιωζε, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ηα 

αλαγξαθόκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

-Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα, ζηελ ηερληθή θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξνληαη γηα 

θάζε πξνζθεξόκελν είδνο : Α. κε ηνλ αύμνληα αξηζκό, ηνπ πίλαθα ηωλ δεηνύκελωλ εηδώλ ηεο δηαθήξπμεο 

καο, Β. ηελ εκπνξηθή νλνκαζία – κάξθα - θωδηθό, ην εξγνζηάζην θαη ηελ ρώξα θαηαζθεπήο ηνπ θάζε είδνπο  

Γ. ηελ ζπζθεπαζία ,  Γ. ηνλ θωδηθό ΔΚΑΠΤΥ., 

Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζε πεξίπηωζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ θαηαζθεπάζηξηα λα είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλε από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηελ δηαθίλεζε ηωλ πξνϊόληωλ ηεο ζηα ειιεληθά 

δεκόζηα, Σηξαηηωηηθά θαη Ιδηωηηθά Ννζνθνκεία ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή/ έγθαηξε πξνκήζεηα ηωλ 

πξνϊόληωλ ζην λνζνθνκείν, ε νπνία ζα γίλεηαη ζύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία θαζώο θαη ηελ ηήξεζε 

όιωλ ηωλ δηαδηθαζηώλ ή ζε πηζαλή αλάθιεζε/ απόζπξζε πξνϊόληνο ή κεηά από ζπκπιήξωζε ηεο «Κάξηαο 

Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθώλ Φξεζηώλ Ιαηξνηερλνινγηθώλ Πξνϊόληωλ (ιεπθή θάξηα)» από ηνλ ρξήζηε. 

 

 

 


