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ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1)  

ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΔΝΓΟΚΟΠΙΧΝ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΗ ΜΗΝ, ΜΔ 

ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΧ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ) 

 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. 

εποπηεςομένυν από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) 

Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - 

Καηαπγήζειρ, Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-

Τποποποίηζη Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 
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1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ 

διαηάξειρ. 

1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών 

και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών 

ζηόσυν και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, 

Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε 

ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2019/1024) – Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ 

διαηάκηερ».  

 

2. Τελ ππ’ αξηζ. 19/13/07-06-2022 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα θαη ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο (1)  

πιπληεξίνπ ελδνζθνπίσλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο ΜΗΝ, κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξα 118 θαη 120 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύεη), πηζαλήο δαπάλεο  € 17.000,00 πιένλ ΦΠΑ (€ 21.080,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.). 

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδυν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλλεηε πποζθοπά για ηην ππομήθεια ενόρ (1)  πλςνηηπίος 

ενδοζκοπίυν, για ηην κάλςτη ηυν αναγκών ηηρ ΜΗΝ. 

 

Πιθανή δαπάνη € 17.000,00 πλέον Φ.Π.Α ή € 21.080,00 ζςμπ. Φ.Π.Α. 24% 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο 

παξνύζεο. 

  

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

 

Οι πποζθοπέρ θα γίνονηαι δεκηέρ ζε ηλεκηπονική μοπθή μέζυ ηηρ πλαηθόρμας ηλεκηρονικών 

διαγωνιζμών iSupplies έυρ ηην Πέμπηη 06/10/2022 και ώπα 14:00, ενώ θα καηαηεθούν και ζε 

ένηςπη μοπθή μεηά ηην ηλεκηπονική ςποβολή ηοςρ ζηο iSupplies, έυρ ηιρ 12:00 μ.μ. ηηρ 

επομένηρ επγάζιμηρ ημέπαρ, ήηοι ηην Παπαζκεςή 07/10/2022, ζηο Ππυηόκολλο ζηη 

Γπαμμαηεία ηος Νοζοκομείος ζε ζθπαγιζμένο θάκελο, ζηον οποίο ππέπει να αναγπάθονηαι 

εςκπινώρ ηα ζηοισεία ηηρ ππόζκληζηρ.   

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Τν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει 

ηιμήρ.  

javascript:open_links('697208,670995')
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Η πξνζθνξά ζα γίλεη δεθηή, εθόζνλ πιεξνί ην άξζξν 1 ηεο παξνύζεο θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ 

πηζαλή δαπάλε. 

Σε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη 

κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

 

Μεηά ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ απόθαζηρ ανάθεζηρ, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα 

θιεζεί λα ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε 

ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

 

i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ με ημεπομηνία έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ππιν ηην 

ςποβολή ηος ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε. 

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Τηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ( Ι.Κ.Δ. ), ΟΔ. θαη ΔΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Τηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. 

 Τηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 Σε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν 

εθπξόζσπν. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 Σηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.
 
  

 

Τα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο θαη 

ηα κέιε Γ.Σ. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ 

πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ. Τα θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ 

αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  
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Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, 

ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Οη ελώζεηο 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  

κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε. 

 

 

 

         

           

    Ο  ΓΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

 

                                                                                         

 

                                                                                     ΔΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Τκήκα Πξνκεζεηώλ  



ΑΔΑ: ΨΩ7146906Ε-ΥΗΓ



5 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΜΕ ΤΠΕΡΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΤΜΑ 

 

Πιπληήξην θαηάιιειν γηα ρξήζε κε όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ ελδνζθνπίσλ κε ηα θάησζη ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 

1. Να παξέρεη δπλαηόηεηα απνιύκαλζεο ηόζν ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο 

ησλ ελδνζθνπίσλ όζν θαη ησλ θαλαιηώλ βηνςίαο λεξνύ θαη αέξα κε 
πιήξε εκβάπηηζε ηνπ ελδνζθνπίνπ ζε ζεξκνθξαζία έσο θαη 40°C. 

2. Να δύλαηαη λα απνιπκαίλεη ηα  ελδνζθόπηα όισλ ησλ εηαηξεηώλ, κε ηε 

ρξήζε θαηάιιεισλ ζπλδεηηθώλ. Η δπλαηόηεηα απηή λα πηζηνπνηείηαη από 
ηνλ θαηαζθεπαζηή. Να παξαδνζεί κε ζεη ζπλδεηηθώλ γηα ηελ πξνζαξκνγή 

όισλ ησλ ελδνζθνπίσλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζην πιπληήξην. 
3. Τν πξνζθεξόκελν πιπληήξην-απνιπκαληήο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηό κε 

ρεκηθά θαζαξηζηηθά θαη απνιπκαληηθά κε ρεκηθή ζύλζεζε ππεξνμηθνύ 
νμένο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε πςεινύ βαζκνύ απνιύκαλζε ησλ 

ελδνζθνπίσλ. 
4. Τν ζύζηεκα  λα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν.  

5. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν computer κε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα 
πξνγξάκκαηα. 

6. Να δηαζέηεη ζύζηεκα αζθαιείαο ην oπoίo λα ειέγρεη απηόκαηα ην επίπεδν 
ηνπ λεξνύ ζηov θάδν ηνπ απνιπκαληή, θαη έιεγρν ηεο εγθεθξηκέλεο 

δόζεο ηνπ απνιπκαληηθνύ θαη ελδπκαηηθνύ πγξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
νξζή απνιύκαλζε.  

7. Να δηαζέηεη ζπζηήκαηα αζθαιείαο γηα ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ζε 

πεξίπησζε ππεξβνιηθήο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ. 
8. Να πξαγκαηνπνηεί ειεθηξνληθό έιεγρν θιεηδώκαηνο ηεο πόξηαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θύθινπ πιύζεο.  
9. Να πιεξνί απαξαίηεηα ηηο νδεγίεο ηνπ πξνηύπνπ EN 15883-1 θαη  15883-

4 ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηνπο 
απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ησλ απηόκαησλ απνιπκαληώλ ελδνζθνπίσλ. 

10. Τν πάλει ρεηξηζκνύ λα δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε αθήο (touchscreen) 
ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ κε ζπζζώξεπζε μέλσλ ζσκάησλ θαη ηελ 

απνθπγή δηάδνζεο κνιπζκέλνπ πιηθνύ. 
11. Όιεο ηνπ νη ξπζκίζεηο λα γίλνληαη από ηελ ελζσκαησκέλε έγρξσκε 

νζόλε αθήο (touch screen) ζηελ νπνία λα εκθαλίδνληαη κελύκαηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ πιπληεξίνπ θαζώο θαη ηεο πξνόδνπ ηεο απνιύκαλζεο. 

12. Να δηαζέηεη θύθιν ιεηηνπξγίαο γηα ηελ επεμεξγαζία ελόο 
ελδνζθνπίνπ ν νπνίνο λα πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα ειέγρνπ ζηεγαλόηεηαο, 

πξόπιπζεο, θαζαξηζκνύ, απνιύκαλζεο θαη ζηεγλώκαηνο ηνπ κέζσ 

δηνρέηεπζεο αέξα ζηα θαλάιηα ηνπ ελδνζθνπίνπ, ζε ρξόλν 20-25 ιεπηώλ 
γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή δηαρείξηζε ησλ ελδνζθνπηθώλ πεξηζηαηηθώλ ηνπ 

ηκήκαηνο. 
13. Να δηαζέηεη αλεμάξηεην θύθιν ζηεγλώκαηνο ηνπ ελδνζθνπίνπ κε 

παξνρή αέξα γηα ηα θαλάιηα (εζσηεξηθά) κέζσ αληηβαθηεξηδηαθνύ 
θίιηξνπ αέξαHEPA (Η13) 0,2κm έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κε 



ΑΔΑ: ΨΩ7146906Ε-ΥΗΓ



6 

 

επηκόιπλζε ησλ ελδνζθνπίσλ από ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ λεξνύ ζην 
ελδνζθόπην θαηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ. 

14. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα απνιύκαλζεο ηνπ λεξνύ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη (bacteria free)ζε όια ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο  θαζώο θαη 

ζην ηειεπηαίν ζηάδην μεπιύκαηνο, θαη πηζηνπνηεκέλε εμαζθάιηζε ηεο 
πςεινύ βαζκνύ απνιύκαλζεο. Να αλαθεξζεί αλαιπηηθά ν  ηξόπνο 

εμαζθάιηζεο ηεο απνιύκαλζεο ηνπ λεξνύ θαζώο θαη ηεο πνηόηεηαο 
πιύζεο. 

15. Ο ηξόπνο θαζαξηζκνύ, ην απνξξππαληηθό θαη ην απνιπκαληηθό λα 

είλαη απόιπηα θηιηθά θαη ζπκβαηά πξνο ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ 
ελδνζθνπίσλ ρσξίο vα πξνθαινύλ θζνξέο. 

16. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν εθηππσηή ν νπνίνο λα εθηππώλεη όιεο 
ηηο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηνπ θύθινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε, ηνπ ελδνζθνπίνπ, ηνπ αζζελή, ηνπ ρξόλνπ 
ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ηεο νινθιήξσζεο ηνπ θύθινπ. Επηπιένλ λα 

εθηππώλεη νπνηνδήπνηε κήλπκα ιάζνπο. 
17. Να δηαζέηεη ζύζηεκα αλαγλώξηζεο ησλ πξνο απνιύκαλζε 

ελδνζθνπίσλ barcode reader, έηζη ώζηε ην πιπληήξην λα πξνζαξκόδεη ηηο 
παξακέηξνπο ηνπ θύθινπ απνιύκαλζεο αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ 

ελδνζθνπίνπ.  
18. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα εθηέιεζεο θύθινπ κόλν απνιύκαλζεο ηνπ 

ελδνζθνπίνπ ζηελ αξρή ηεο εκέξαο κεηά από ηελ απνζήθεπζε ηνπ 
ελδνζθνπίνπ ζε ζπκβαηό ζύζηεκα απνζήθεπζεο ελδνζθνπίσλ, ρσξίο ηελ 

ρξήζε θαζαξηζηηθνύ δηαιύκαηνο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ αζζελνύο. 

19. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εθηειεί  θύθιν απηό-απνιύκαλζεο γηα 
ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο 

θάζε εκέξαο. 
20. Να δηαζέηεη δηαδηθαζία ζπιινγήο πγξνύ (sampling), γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ πιπληεξίνπ. 
21. Εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν έηε. 

22. Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο από ηνλ μέλν 
νίθν πνπ αθνξά ηελ δπλαηόηεηα επηζθεπήο ησλ πξνζθεξόκελσλ 

ζπζθεπώλ θαζώο επίζεο θαη ηελ θάιπςε αληαιιαθηηθώλ ηνπιάρηζηνλ γηα 
επηά (07) έηε. 

23. Η ζπζθεπή λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό CE θαη ε θαηαζθεπάζηξηα 
εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO 13485. 
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