Ent;ow
Ηκ/λία 06/05/2019
Αξ. πξση. 441/Δ
ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Τπνπξγείν Τγείαο
5εΤ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο
ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ

Πξνο:

Κάζε ελδηαθεξόκελν

Δηεύζπλζε Δηνηθεηηθνύ
Οηθνλνκηθό Σκήκα

Σαρ. δ/λζε: 33100 Άκθηζζα
Πιεξνθ.:

Μήηαιαο Θνδσξήο

Σει.:

(22653) 50131

Fax:

(22650) 22086

Γ-mail:

diax4@gnamfissas.gr

Δημόσια Διαβούλευση
επί ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα έξι (6) Μηχανημάτων Αιμοκάθαπσηρ, (CPV: 33141620-2) γηα ηε
Μ.Σ.Ν. ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο θαη εθηηκώκελεο αμίαο Γλελήληα ρηιηάδσλ επξώ (90.000,00€).
1.

Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο αλάξηεζεο
ζηνλ ηζηόηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr) θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ:
(www.gnamfissas.gr), ήηνη ζηηο 21/05/2019 εκέξα Δεπηέξα.

2.

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, θαζώο θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλήζεηο
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε diax4@gnamfissas.gr

Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, ζα
αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: (www.gnamfissas.gr), νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία.
αο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία.
–Η–
ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

__________
ΑΤΓΕΡΙΝΟΤ ΕΤΦΡΟΤΝΗ
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Α. TEXNIKE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΕΥΝΗΣΟΤ ΝΕΦΡΟΤ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΗ, ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΗ ΚΑΙ ON – LINE
ΜΕΘΟΔΩΝ.
1. Σν κεράλεκα λα είλαη πιήξεο, θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αλαθεξζνύλ
λα ηεθκεξηώλνληαη απαξαίηεηα, κε αληίζηνηρα prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηή, εγθξίζεηο θαη άιια ζηνηρεία πξνο αμηνιόγεζε
θαη ζηελ Γιιεληθή Γιώζζα. Να θέξεη ζήκαλζε CE, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα Γιιεληθή Ννκνζεζία.
2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα ηάζεο 220V/50Hz, κε απηνλνκία ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ιεπηώλ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο
ξεύκαηνο.
3. Η ιεηηνπξγία ηνπ λα βαζίδεηαη ζε κηθξνϋπνινγηζηέο (microprocessors) θαη λα απηνειέγρεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
αηκνθάζαξζεο.
4. Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε, κε δπλαηόηεηα αθηλεηνπνίεζεο ησλ ηξνρώλ, λα είλαη εύθνιν ζηελ κεηαθνξά ηνπ θαη λα
θέξεη αλαξηήξεο θηαιώλ, ζπζθεπώλ νξώλ, θίιηξσλ θαη γξακκώλ.
5. Να ρξεζηκνπνηεί θίιηξα αηκνθάζαξζεο όισλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαη λα δέρεηαη αξηεξηνθιεβηθέο γξακκέο , πνπ ε πξνκήζεηα
ηνπο λα είλαη δπλαηή από πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο πξνκεζεπηέο
6. Να θέξεη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο απηνκαηηζκνύο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αζζελνύο είηε από
βιάβε, είηε από εζθαικέλν ρεηξηζκό.
7. Να έρεη απηνδηαγλσζηηθό πξόγξακκα βιαβώλ ή ιαζώλ γηα ηελ ηαρεία επηζθεπή από ηνπο ηερληθνύο. Οη ελδείμεηο ησλ
παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο λα είλαη ζηελ Γιιεληθή γιώζζα θαη λα απεηθνλίδνληαη ςεθηαθά ή αλαινγηθά ή ζε νζόλε.
8. Να έρεη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα εθαξκνγήο αηκνθάζαξζεο κε Μνλή Βειόλα ηόζν κε κία, όζν θαη κε δύν αληιίεο.
9. Να έρεη αληιία ρνξήγεζεο επαξίλεο.
10. Να έρεη ζύζηεκα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ νξίσλ αξηεξηαθήο θαη θιεβηθήο πίεζεο ηνπ αίκαηνο κε ηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο.
11. Να έρεη έλδεημε ηεο δηακεκβξαληθήο πίεζεο (ΣΜP).
12. Να έρεη απηόκαηε πεξηζηξνθηθή αληιία αίκαηνο, κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο παξνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. Η
κέγηζηε δπλαηή παξνρή αίκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 500 ml/min. Η αληιία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη
ρεηξνθίλεηα, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο.
13. Να έρεη έλδεημε ηεο παξνρήο ηνπ αίκαηνο.
14. Να έρεη ζύζηεκα απηόκαηεο ειεγρόκελεο ππεξδηήζεζεο.
15. Να έρεη πξόγξακκα ππεξδηήζεζεο ρσξίο δίνδν δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο (μεξά θάζαξζε).
16. Να δηαζέηεη ζύζηεκα αλίρλεπζεο δηαθπγήο αίκαηνο (blood leak detector) θαη ζύζηεκα απηόκαηεο αεξνπαγίδαο.
17. Ωο πξνο ηελ παξαζθεπή ηνπ δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο, λα είλαη απηόκαην θαη απηόλνκν.
18. Να είλαη ηύπνπ single pass (κνλήο δηέιεπζεο ηνπ δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο από ην θίιηξν αηκνθάζαξζεο).
19. Να έρεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο παξνρήο ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο κε κέγηζην όξην ηνπιάρηζηνλ 600 ml/min.
20. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο.
21. Να εθηειεί απηόκαηε ζεξκηθή θαη ρεκηθή απνζηείξσζε θαη πιύζηκν κε λεξό
22. α) Να παξαζθεπάδεη δηαιύκαηα δηηηαλζξαθηθώλ θαη από ππθλό δηάιπκα θαη από άλπδξν δηηηαλζξαθηθό λάηξην ζε ζηεξεά
κνξθή (ζθόλε), κε δπλαηόηεηα κεηαβνιήο/ξύζκηζεο ηεο ζπγθέληξσζεο δηηηαλζξαθηθώλ θαη λαηξίνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ζπλεδξίαο.
β) Να δέρεηαη θύζηγγα ζθόλεο δηηηαλζξαθηθώλ πνπ ε πξνκήζεηα ηνπ λα είλαη δπλαηή από πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο
πξνκεζεπηέο
23. Να δηελεξγεί ηε κέζνδν ηεο Αηκνδηήζεζεο θαη Αηκνδηαδηήζεζεο , κε on-line παξαζθεπή δηαιπκάησλ (ππνθαηάζηαζεο θαη
αηκνθάζαξζεο), ρσξίο ηελ πξνζζήθε άιισλ αλαισζίκσλ εμαξηεκάησλ ή δηαιπκάησλ .
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24. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν πηεζόκεηξν γηα Μέηξεζε ηεο πζηνιηθήο, Δηαζηνιηθήο θαη Μέζεο πίεζεο κέζσ πεξηρεηξίδαο
+

25. Να έρεη ελζσκαησκέλν πξόγξακκα πινπνίεζεο ρξνληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ α) Αγσγηκόηεηαο ηόλησλ Ναηξίνπ (Na
profiling) θαη β) Τπεξδηήζεζεο (Filtration profiling) .
26. Να ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ
27. Να έρεη εμαζθαιηζκέλε ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά θαη αλαιώζηκα γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ
28. Να ππνζηεξίδεηαη από πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εμεηδηθεπκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα από ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηηθό νίθν

ζηειέρε , πνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο όιν ην εηθνζηηεηξάσξν , γηα 365 εκέξεο ηνλ ρξόλν,
κε εμαηξνπκέλσλ αξγηώλ θαη ενξηώλ . Ο ρξόλνο αληαπόθξηζεο ζηηο ππεξεζίεο απηέο εθπαίδεπζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο , λα
είλαη άκεζνο θαη ινγηθόο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ΜΣΝ ηνπ ΓΝ-Ακθηζζαο . Θα αμηνινγεζνύλ ηδηαίηεξα ε παξαηεηακέλε
εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηώλ - ρξεζηώλ ησλ κεραλεκάησλ αηκνθάζαξζεο θαη ν ρξόλνο αληαπόθξηζεο ζηελ ηερληθή
ππνζηήξημε ησλ κεραλεκάησλ αηκνθάζαξζεο .

B. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα δύν ηνπιάρηζηνλ (2) ρξόληα από ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, θαηά ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Καηά ηελ πεξίνδν ηζρύνο ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε βιάβε πνπ
ζα νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο πξνεξρόκελε από ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη όρη ζε θαθό
ρεηξηζκό, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θνξέα ζε αληαιιαθηηθά, θόζηνπο εξγαζίαο θαη ινηπώλ εμόδσλ
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Η δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 24 σξώλ ζε
πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνύληαη αληαιιαθηηθά ή εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη
αληαιιαθηηθά. ηελ παξερόκελε εγγύεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο γηα πξνιεπηηθό έιεγρν
ζπληήξεζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε αληαιιαθηηθά θαη αλαιώζηκα πιηθά ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή, ώζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο. Όινη νη πξνιεπηηθνί έιεγρνη ζα γίλνληαη
ζε ζπλελλόεζε κε ην ηκήκα ΒΙΣ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ κηθξνζθνπίνπ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζην Ννζνθνκείν
αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ κεραλήκαηνο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε από ηελ παξάδνζε απηνύ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκνθαηάινγν πνπ ζα αλαθέξεη ην θόζηνο ησλ
θπξηόηεξσλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα δεζκεύεηαη ππνρξεσηηθά, όηη νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκόδνληαη γηα ηα
επόκελα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ην πξόγξακκα ηεο εηήζηαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο κέρξη θαη
ην 10ν έηνο από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, αλαθέξνληαο αλαιπηηθά ηηο εξγαζίεο θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνύληαη, κε
ην αληίζηνηρν θόζηνο ηνπο, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα δεζκεύεηαη ππνρξεσηηθά όηη
νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκόδνληαη γηα ηα επόκελα έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνύκελνπ
έηνπο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη δέζκεπζε ηηκήο γηα θόζηνο πιήξνπο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
κεραλήκαηνο αλά έηνο, κεηά ην πέξαο ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
εηώλ από ηελ νξηζηηθή παξάδνζε απηνύ. ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο ησλ αληαιιαθηηθώλ
θαη ησλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη όια ηα ινηπά έμνδα (π.ρ.
κεηαθνξηθά, εξγαηηθά θηι). Γπίζεο, ην ζπκβόιαην ζπληήξεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη παξνρή έγθαηξεο θαη
απνηειεζκαηηθήο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζε πεξίπησζε βιάβεο. Η δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 24 σξώλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνύληαη αληαιιαθηηθά ή εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ ζε
πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη αληαιιαθηηθά. Η ππνρξέσζε απηή ηνπ πξνκεζεπηή δελ δεζκεύεη ην Ννζνθνκείν ζην λα
ζπλάςεη ζπκβόιαην ζπληήξεζεο κε ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία κεηά ηε ιήμε ηνπ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη εγρεηξίδην ρξήζεο ζηα Γιιεληθά θαζώο θαη service manual.

Γ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΔΟΗ
1.

Ο εμνπιηζκόο ζα εγθαηαζηαζεί κε επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ ρώξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. Ο θάζε πξνκεζεπηήο
ππνρξενύηαη λα επηζθεθζεί θαη λα ιάβεη επηηόπηα γλώζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ζπλνδεία ππαιιήισλ ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα ην βεβαηώζεη εγγξάθσο (λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε), ώζηε λα
πξνβιεθζνύλ όιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο (εξγαζίεο, ηξνπνπνηήζεηο, θαηαζθεπέο θιπ.) πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ όιεο ηηο
απαηηήζεηο ησλ ηζρπόλησλ θαλνληζκώλ ηνπ Γιιεληθνύ θξάηνπο θαη ηε λόκηκε θαη απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ
κεραλήκαηνο.
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2.

3.

4.

5.

6.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα απνζπλδέζεη ηνλ ππάξρνλ εμνπιηζκό από ηα δηάθνξα δίθηπα θαη λα ηνλ κεηαθέξεη ζε
ρώξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. Γλ ζπλερεία λα θξνληίζεη γηα ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε κε ηα απαηηνύκελα
δίθηπα (παξέρνληαο νπνηνδήπνηε πιηθό απαηηεζεί) ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ ζηνλ πξνβιεπόκελν ρώξν θαη λα ηνλ παξαδώζεη ζε
πιήξε ιεηηνπξγία.
Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ έηζη ώζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία
ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η απνθαηάζηαζε όισλ ησλ νηθνδνκηθώλ θαη Η/Μ θζνξώλ πνπ ηπρόλ ζα
πξνθύςνπλ από ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απνηειεί επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα γίλεη κε δηθό ηνπ θόζηνο.
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδώζεη ζε πιήξε
ιεηηνπξγία κε δηθό ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζύλε, ζύκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνύο ηνπ Γιιεληθνύ Κξάηνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ
ππεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό
ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Σν Ννζνθνκείν έρεη θάζε δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ
ζπκκόξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηα αλσηέξσ. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ, ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενύηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν αζθαινύο ιεηηνπξγίαο.
Όια ηα είδε θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππό πξνκήζεηα
κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη λα ηθαλνπνηνύλ όινπο ηνπο όξνπο ηεο
ζύκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δώζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθώλ πνπ ζα ηνπ δεηεζεί γηα
δηαπίζησζε ηεο πνηόηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο.

ειίδα 4 από 4

