
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

 

5.  

ΑΦΡΩΔΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΔΙΑΡΚΟΤ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΤΔΡΟΕΝΕΡΓΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤ 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΣΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΣΙΚΟ ΑΠΟ ΦΤΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΤΣΣΑΡΙΝΗ. 

Ν ΑΟΓΟΝΠ ΛΑ ΔΗΛΑΗ ΘΑΡΑΛΔΚΖΚΔΛΝΠ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖ ΓΝΚΖ ΡΝ ΑΦΟΩΓΝΠ ΩΠΡΔ ΛΑ 

ΔΜΑΠΦΑΙΗΕΝΛΡΑΗ ΡΝΠΝ Ζ ΠΛΔΣΖΠ ΞΑΟΝΣΖ ΡΝ ΓΟΑΠΡΗΘΝ ΞΑΟΑΓΩΛΡΑ ΠΡΝ ΔΙΘΝΠ ΠΔ 

ΝΙΖ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΔΞΗΘΔΚΑΡΝΠ ΝΠΝ ΘΑΗ Ζ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖ ΡΩΛ 

ΚΗΘΟΝΝΟΓΑΛΗΠΚΩΛ ΞΝ ΑΞΝΟΟΝΦΝΛΡΑΗ ΔΛΡΝΠ ΡΝ ΔΞΗΘΔΚΑΡΝΠ. 

ΡΝ ΑΦΟΩΓΔΠ ΛΑ ΓΗΝΓΘΩΛΔΡΑΗ ΓΔΚΗΕΝΛΡΑΠ ΡΝ ΡΟΑΚΑ. ΡΝ ΔΞΗΘΔΚΑ ΛΑ ΦΔΟΔΗ 

ΔΜΩΡΔΟΗΘΖ ΖΚΗΞΔΟΑΡΖ ΚΔΚΒΟΑΛΖ ΞΝ ΛΑ ΚΖΛ ΔΞΗΡΟΔΞΔΗ ΡΖΛ ΔΘΟΝΖ ΔΜΗΓΟΩΚΑΡΝΠ 

ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΞΝ ΠΛΘΖΘΔΠ ΞΗΔΠΖΠ. 

ΣΩΟΗΠ ΡΝΞΗΘΝ ΑΛΡΗΒΗΩΡΗΘΝ. 

ΔΗΓΗΘΝ ΠΣΖΚΑ ΘΝΘΘΓΑ  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
-Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για μέπορ ή για ηο ζύνολο ηηρ ζηηούμενηρ ποζόηηηαρ. 
Νι ζςμμεηέσονηερ, οθείλοςν να καηαθέζοςν, ζηην ηεσνική πποζθοπά πιζηοποιηηικό καηαλληλόηηηαρ CE MARK 
ηων πποϊόνηων πος πποζθέποςν, από πιζηοποιημένο οπγανιζμό & ΗSΝ καηαζκεςαζηή (επίζημα μεηαθπαζμένα, 
ζηην Δλληνική γλώζζα ) 

 
-Ρα καηαηεθειμένα prospectus, θα ππέπει να είναι ηα ππωηόηςπα ηος καηαζκεςαζηικού οίκος. Πε ανηίθεηη 
πεπίπηωζη θα ππέπει να ζςνοδεύονηαι από πεύθςνη Γήλωζη, ζηην οποία θα δηλώνεηαι όηι ηα αναγπαθόμενα 
ζε αςηά ζηοισεία ηαςηίζονηαι με ηα ζηοισεία ηος prospectus ηος καηαζκεςαζηικού οίκος. 
 
-Νι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει απαπαίηηηα, ζηην ηεσνική και ζηην οικονομική πποζθοπά να αναθέπονηαι για κάθε 
πποζθεπόμενο είδορ :  
Α. με ηον αύξονηα απιθμό, ηος πίνακα ηων ζηηούμενων ειδών ηηρ διακήπςξηρ μαρ 
Β. ηην εμποπική ονομαζία – μάπκα - κωδικό, ηο επγοζηάζιο και ηην σώπα καηαζκεςήρ ηος κάθε είδοςρ  
Γ. ηην ζςζκεςαζία  
Γ. ηον κωδικό ΔΘΑΞΡ 

 
-Ζ ππομηθεύηπια εηαιπεία ζε πεπίπηωζη πος είναι διαθοπεηική από ηην καηαζκεςάζηπια να είναι 
εξοςζιοδοηημένη από ηην καηαζκεςάζηπια εηαιπεία για ηην διακίνηζη ηων πποϊόνηων ηηρ ζηα ελληνικά δημόζια, 
Πηπαηιωηικά και Ηδιωηικά Λοζοκομεία ώζηε να διαζθαλίζεηαι η οπθή/ έγκαιπη ππομήθεια ηων πποϊόνηων ζηο 
νοζοκομείο, η οποία θα γίνεηαι ζύμθωνα με ηην ιζσύοςζα Λομοθεζία καθώρ και ηην ηήπηζη όλων ηων 
διαδικαζιών ή ζε πιθανή ανάκληζη/ απόζςπζη πποϊόνηορ ή μεηά από ζςμπλήπωζη ηηρ «Θάπηαρ Αναθοπάρ 
Ξεπιζηαηικών Σπηζηών Ηαηποηεσνολογικών Ξποϊόνηων (λεςκή κάπηα)» από ηον σπήζηη.  

 

 

 


