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   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ           Πειραιάς: 04-02-2022 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   

ΤΗΛ: 210 – 4592576 

Fax:   210 - 4592597  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία  

συλλογής προσφορών υλικών  

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10-02-2022 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – Δ 



 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6. Του Ν.  4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ. 



 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο         

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του 

τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας mprom3@tzaneio.gr                                                    

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

mailto:mprom3@tzaneio.gr


 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr ) στη 

διαδρομή προμήθειες- μικροπρομήθειες. 

 

http://www.tzaneio.gr/


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

 

Α/Ε ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

464 
/31-01-

22 

9ΤΖ446906Κ-
ΗΝΖ 

ΥΣ015008-ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 7 mm, ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ 
,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΚΑΛΩΔΙΟ,ΧΕΙΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗ,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ 
ΛΑΜΑ, ΚΛΕΙΔΩΜΑ 

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ,ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ,ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 
ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ,ΜΗΚΟΥΣ 18 cm,ΚΥΡΤΕΣ ΣΙΑΓΩΝΕΣ 
14 ΜΟΙΡΩΝ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 

(ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΣΧΑΡΑΣ) ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 36 mm, ΚΑΙ 
ΚΟΠΗΣ 34 mm ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.  

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΜΑ Δ. 

3 ΤΕΜ 
      

2.340,00 €  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΠΕΥΘΗΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα 

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ 

ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592908 



 

 

463 
/31-01-
2022 

9Π6Γ46906Κ-
ΤΕ3 

ΥΣ001016-ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 
36cm ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΥΛΕΟΥ 5mm.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΕΠΙΔΑ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΥΡΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΗ 

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ 55,5 ΚΗΖ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΙΝΩΝΕΙ ΑΓΓΕΙΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΩΣ 5mm. ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΕΠΤΑ ΑΚΡΑ ΕΩΣ 

15mm ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ 

ΧΕΡΙ (HANDACTIVATION)ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 360ο. Η ΡΟΔΕΛΑ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΠΕΠΛΑΤΙΣΜΕΝΑ ΠΤΕΡΙΓΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. Η 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ 
ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΣΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΛΙΣ 

ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  .              
 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΜΑ Δ. 

6 ΤΕΜ 2.400,00 € 

462 
/31-01-
2022 

ΨΤΖΔ46906Κ-
ΑΓΡ 

ΥΠ10000106-ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΟΥ ΛΩΡΟΥ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ 
ΝΕΟΓΝΩΝ 

800 ΤΕΜ 99,20 € 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΥΠΕΥΘΗΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα 
ΜΠΕΛΛΟΥ ΤΗΛ. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592801 

461 
/31-01-
2022 

Ψ68846906Κ-
207 

ΥΧ00501307-ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 
ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ,SPINAL No 22G,90mm.  ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1.000 ΤΕΜ 1.000,00 € ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΥΠΕΥΘΗΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ           

Κα ΤΣΙΛΗ                                         
ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2104592907 



 

 

432 
/31-01-
2022 

6Χ6Θ46906Κ-
32Δ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ 

ΥΧ001001-
24G:2.000 

ΤΕΜ, 
ΥΧ001075-
26G:1.200 

ΤΕΜ 

800,00 € ΤΕΠ ΠΑΙΔΩΝ 

ΥΠΕΥΘΗΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα 

ΕΙΡΗΝΙΔΟΥ ΤΗΛ. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

            ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

      Παράρτημα Γ. 

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός ΕΟΦ. 

 

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

4. Γλώσσα: Ελληνική 

5. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) 

εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  

διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  φροντίδα  

και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας. 

6. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους    

ηλεκτρονικά : 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο 

πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
GMDN ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .                

        

  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΕΝΤΟΛΕΣ : 463/31-01-2022,464/31-01-2022 

 Τεχνικές απαιτήσεις 
 1.Να κατατεθεί για όλα τα είδη πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου στα Ελληνικά. 

 2.Να κατατεθεί κλινική βιβλιογραφία και να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο δημοσιευμένες κλινικές μελέτες για το 
κάθε προσφερόμενο είδος ή κλινικές μελέτες με προϊόντα του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά 
χαρακτηριστικά σύμφωνα και με MDR article 61 Clinical Evaluation annex III, Clinical Evaluation and Post Market Clinical  
Follow up annex XIV και τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων. 

 3.H Ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 2 ετών. 

 4.Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα πέραν από τα ζητούμενα της διακήρυξης αν αυτό 

θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση 

χειρουργείου. 

 5.’Οπου ζητείται εργαλείο  και  ανταλλακτικές  κεφαλές  είναι  απαραίτητη  η  προσφορά  σε  όλους  τους  αύξοντες  που 

περιλαμβάνονται (εργαλείου και ανταλλακτικών κεφαλών), επί ποινή απόρριψης. 

 
6. Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την  κατασκευάστρια, να καταθέσει υπεύθυνη 

δήλωση που να αναφέρει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των 

προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος. 

 7.Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση  

της κατασκευάστριας εταιρείας που να αναφέρεται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να δηλώνει ότι σε περίπτωση  

κατακύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια θα δεσμευτεί να την προμηθεύσει με τη 

συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της σύμβασης. 

 
8.Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση  

της κατασκευάστριας εταιρείας που να δηλώνει ότι η προσφέρουσα θα ενημερώνεται για όλες τις πιθανές 

ανακλήσεις/αποσύρσεις προϊόντων, σχετικές με τα είδη που έχει προσφέρει στο διαγωνισμό. 

 9. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό από την κατασκευάστρια 
εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την τεχνική υποστήριξη στο χειρουργείο και εξουσιοδοτημένο τμήμα 
service για πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό για την κατηγορία Η. 

 10.Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι τα προϊόντα είναι γνήσια και αμεταχείριστα. 



 

 

 11.Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α. να δηλώσουν ότι διαθέτουν μόνιμα  

οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, κατάλληλα εκπαιδευμένου-εξειδικευμένου και να καταθέσουν πιστοποιητικό 

εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο β. να κατατεθεί κατάλογος των κυριότερων 

παραδόσεων με αναφορά στην αξία της σύμβασης, των προσφερόμενων προϊόντων και τους χρόνους 

παράδοσης. 

 12. Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι κοινοποιημένα στον ΕΟΦ και να διαθέτουν τον αντίστοιχο κωδικό. 

 13. Επι ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε προσφερόμενο είδος τα πιστοποιητικά: ISO13485, Δήλωση 
Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικό  CE, Πιστοποιητικό Σχεδιασμού CE. 

 14. Για κάθε είδος και για όλες τις γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να συμπληρωθεί 
αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπή σε κωδικό και σε σελίδα καταλόγου ή/και τεχνικών φυλλαδίων της 
κατασκευάστριας εταιρείας. Όλοι οι κωδικοί και οι τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να επισημαίνονται 
στους αντίστοιχους καταλόγους ή/και τα τεχνικά φυλλάδια, που θα επισυνάπτονται. Προσφορές που υποβάλλονται χωρίς 
να περιλαμβάνονται τα πιο πάνω στοιχεία να απορρίπτονται. 

 15. Σε κάθε α/α στον οποίο προτείνεται αναλώσιμο που χρήζει εξοπλισμό/γεννήτρια για να λειτουργήσει, ο μειοδότης  
οφείλει να παραχωρήσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό δωρεάν προς χρήση για όσο διάστημα διαρκέσει η προμήθεια. 

 

 


