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ΘΕΜΑ: Ζρευνα αγοράσ με τθ διαδικαςία τθσ ςυλλογισ προςφορϊν για κατάκεςθ τεχνικϊν-

οικονομικϊν προςφορϊν για τθν προμικεια λαπαροςκοπικισ κολόνασ χειρουργείου.
ΧΕΣ.
1. Σο με αρ 39/6-12-2021(θζμα 9) πρακτικό Δ για την προμήθεια λαπαροςκοπικισ κολόνασ
χειρουργείου .
2. Σο με αρικμ. πρωτ. 11260/7-12-2021 εγκεκριμζνο αίτθμα για τθν προμικεια λαπαροςκοπικισ
κολόνασ χειρουργείου .
Παρακαλοφμε όπωσ μασ αποςτείλετε τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε κλειςτό φάκελο ςτο
γραφείο προμθκειϊν ζωσ 17/12/2021 ημζρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ 11.00 πμ, λόγω του κατεπείγοντοσ για τθν
προμικεια του υλικοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
29.760,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 7131). Οι τιμζσ για τα προςφερόμενα είδθ κα είναι
κατϊτερεσ ι ίςεσ του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν που τθρείται από τθν Επιτροπι Προμθκειϊν
(www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και κα αναγράφεται και ο αντίςτοιχοσ κωδικόσ:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

Θα απαιτηθοφν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμζνου για τη ςφναψη ςφμβαςησ
Α)
1 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και
τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιητικό ιςχφουςασ
εκπροςϊπηςησ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι του.
2 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχήσ (πχ γενικό πιςτοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί θ
υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
3 τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και
μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ

νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. Οι αλλοδαποί οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ,
αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου.

Β)

απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου ή ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαςτική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκφπτει ότι πληροφνται αυτζσ οι προχποθζςεισ.
Σο εν λόγω πιςτοποιθτικό γίνεται αποδεκτό εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ και τρεισ μινεσ πριν από τθν
υποβολι του.Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο
εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςι είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Τπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι
δικαςτικισ αρχισ είναι:
•
Φυςικά πρόςωπα
•
Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε και Ε.Ε
•
Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε

Διαχειριςτζσ ΙΚΕ
•
Πρόεδροσ ,Διευκφνων φμβουλοσ και μζλθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου για Α.Ε
•
Μζλθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου του υνεταιριςμοφ

ε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποι του.
Εάν δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ θ περίοδοσ αποκλειςμοφ, αυτι ανζρχεται ςε
(5) πζντε ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.

Γ)
1. Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το ελλθνικό δθμόςιο.
2. Για την καταβολή ειςφορϊν κοινωνικήσ αςφάλιςησ, πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν
αρμόδια, κατά
περίπτωςθ, αρχι του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι
υποχρεϊςεισ του φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία (κα αφορά τθν κφρια και τθν επικουρικι αςφάλιςθ).
3. Τπεφθυνη δήλωςη του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοθεί δικαςτική ή διοικητική απόφαςη με
τελεςίδικη και δεςμευτική ιςχφ για την αθζτηςη των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά την καταβολή
φόρων ή ειςφορϊν κοινωνικήσ αςφάλιςησ,
Σα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα –προςωρινό ανάδοχο και ςτθν
περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα -μζλοσ τθσ.
Σα εν λόγω πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τουσ. ε περίπτωςθ που
δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ ςε αυτά, ιςχφουν εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν
υποβολι τουσ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων , κατά περίπτωςθ των δεδουλευμζνων τόκων ι προςτίμων είτε υπαγόμενοσ
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.

Δ)
1. Για τθν μθ παραβίαςθ των διατάξεων του εργατικοφ δικαίου ςφμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο εδάφιο γ τθσ παρ 2 του άρκρου 73 του ν.4412/2106, και μζχρι να καταςτεί εφικτι
από τον ΕΠΕ θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παραγράφου 2
του άρκρου 80 του ν.4412/2016, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει υπεφθυνη
δήλωςη του νομίμου εκπροςϊπου του ότι δεν ζχουν εκδοθεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα οι
πράξεισ επιβολήσ προςτίμου που προβλζπονται ςτην περίπτωςη γ τησ παρ 2 του άρθρου 73 του

ν.4412/2016, χωρίσ να απαιτείται επίςημη δήλωςη του ΕΠΕ ςχετικά με την ζκδοςη του
πιςτοποιητικοφ αυτοφ.
2. για τθ μθ ακζτθςθ των ιςχυουςϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ 2 του άρκρου 18
του Ν. 4412/2016, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει υπεφθυνη δήλωςη του
νομίμου εκπροςϊπου του, ότι δεν ζχει αθετήςει τισ ωσ άνω υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από
το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.
3. Για τισ περιπτϊςεισ εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια, κατά περίπτωςθ αρχι. Εάν δεν εκδίδεται τζτοιου
είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ
περιπτϊςεισ, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
4. ο προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του νόμιμου εκπροςϊπου του ότι δεν
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου οι εξισ λόγοι αποκλειςμοφ α) ότι ο
οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ και β) δεν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια
κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που
είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩ ΣΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΚΑΣΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΟΠΩ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΗ
ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ.
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FULL HD
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ (CPV 33167000-8)
To ψθφιακό ενδοςκοπικό ςφςτθμα να αποτελείται από:
Α. ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ HD
Β. ΜΟΝΙΣΟΡ
Γ. ΣΡΟΧΗΛΑΣΟ

Α. ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
1. Να είναι κάμερα ψθφιακισ υψθλισ τεχνολογίασ με κεφαλι τεχνολογίασ 3 CCD.
2. Να πραγματοποιεί ψθφιακι επεξεργαςία εικόνασ με aspect ratio 16:9.
3. Να διακζτει ανάλυςθ Full HD 1080p (progressive scan) τουλάχιςτον.
4. Απαραίτθτα να διακζτει οκόνθ αφισ (touch screen) ςτθν μπροςτινι όψθ τθσ ςυςκευισ για εργονομικό
χειριςμό.
5. Να δζχεται πλθκτρολόγιο ειςαγωγισ χαρακτιρων και ελζγχου λειτουργιϊν. Να προςφερκεί προσ επιλογι.
6. Ο επεξεργαςτισ να διακζτει εξόδουσ ψθφιακοφ ςιματοσ 2 x HDMI, 2 x 3G-SDI και αναλογικοφ ςιματοσ
Composite και S-Video.
7. Να διακζτει τελευταίου τφπου ςυςτιματα ψθφιακισ επεξεργαςίασ τθσ εικόνασ για τθ βελτίωςθ τθσ
ενδοςκοπικισ εικόνασ με καλφτερθ λεπτομζρεια, για καλφτερθ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ ςτθν
λαπαροςκοοπικι χειρουργικι με δυνατότθτεσ χρωμοενδοςκόπθςθσ όπωσ:
 ςφςτθμα παροχισ ομογενοποιθμζνου φωτιςμοφ ςε κάκε μζροσ τθσ ενδοςκοπικισ εικόνασ για μια
κακαρι απεικόνιςθ των λεπτομερειϊν τόςο ςτισ φωτεινζσ όςο και ςτισ ςκοτεινζσ περιοχζσ.
 ςφςτθμα διαφοροποίθςθσ των ιςτϊν ςτθν ενδοςκοπικι εικόνα μζςω τθσ χρωματικισ αντίκεςθσ τθσ
εικόνασ για ακριβζςτερθ διάγνωςθ αλλοιϊςεων αυτϊν.
 φςτθμα αντίκεςθσ για αναγνϊριςθ και διάκριςθ των πιο λεπτϊν δομϊν ιςτοφ.
 όλεσ οι παραπάνω ρυκμίςεισ να πραγματοποιοφνται από τα πλικτρα τθσ κεφαλισ για εργονομία.
8. Να αναφερκοφν τυχόν επιπλζον ψθφιακζσ λειτουργίεσ επεξεργαςίασ τθσ εικόνασ (π.χ. zoom , freeze , pip
κλπ).
9. Ο επεξεργαςτισ τθσ κάμερασ να ςυνεργάηεται με εφκαμπτα video ενδοςκόπια.
10. Η κεφαλι να είναι κλιβανιηόμενθ για αποςτείρωςθ ςε υγρό κλίβανο ςτουσ 134οC (Autoclave) που
διακζτει το Νοςοκομείο για πλιρθ προςταςία του αςκενοφσ αλλά και του χριςτθ.
11. Να διακζτει ψθφιακό zoom ςε πολλά επίπεδα χωρίσ να αλλοιϊνεται θ ανάλυςθ τθσ ενδοςκοπικισ
εικόνασ κατά τθν χριςθ του. Να αναφερκοφν τα επίπεδα zoom.
12. Η κεφαλι να ζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ με όλων των τφπων τα ενδοςκόπια.
13. Να διακζτει υψθλι ευαιςκθςία φωτόσ μικρότερθ από 1 lux για άριςτθ απεικόνιςθ ςε δφςκολεσ
επεμβάςεισ.
14. Να διακζτει αυτόματθ ρφκμιςθ του λευκοφ φωτόσ (WHITE BALANCE).
15. Η κεφαλι να διακζτει πλικτρα λειτουργιϊν και ελζγχου του ςυςτιματοσ.
16. Να διακζτει μνιμθ αποκικευςθσ ρυκμίςεων των παραμζτρων ανάλογα με τθν επζμβαςθ ι το όνομα του
χριςτθ
17. Να διακζτει δυνατότθτα εγγραφισ ςτατικϊν εικόνων και βίντεο απαραίτθτα ςε HD ανάλυςθ ςε διάφορα
αποκθκευτικά μζςα όπωσ USB Stick ι ςε ςκλθρό δίςκο μζςω ενςωματωμζνθσ κφρασ USB. ε διαφορετικι
περίπτωςθ να προςφερκεί καταγραφικό HD (καταγραφι ανάλυςθσ ωσ 1080p).
18. Να ζχει τθ δυνατότθτα εμφάνιςθσ ςτθν ενδοςκοπικι οκόνθ ςθμαντικϊν παραμζτρων και άλλων
ςυςκευϊν που πικανϊσ να χρθςιμοποιοφνται ϊςτε να μθν αποςπάται θ προςοχι του χριςτθ κατά τθ
διάρκεια τθσ επζμβαςθσ (π.χ. ενδείξεισ insufflator).
19. Οποιαδιποτε καινοφρια αναβάκμιςθ λογιςμικοφ εκδοκεί αυτι να γίνεται εφκολα μζςω κφρασ USB.
20. Η κεφαλι να ςυνοδεφεται από φακό με οπτικό zoom.
21. Σο βάροσ τθσ κεφαλισ να μθν ξεπερνάει τα 170gr. ϊςτε να μθν κουράηει τον χριςτθ ιατρό ςε πολφωρεσ
επεμβάςεισ.
22. Να υπάρχει θ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ τθσ κάμερασ ςε ψθφιακό χειρουργείο ϊςτε ο ζλεγχόσ τθσ να
πραγματοποιείται μζςω κεντρικισ οκόνθσ αφισ χειριςμοφ των μθχανθμάτων τθσ χειρουργικισ αίκουςασ.
Β. ΜΟΝΙΣΟΡ
1. Να είναι τουλάχιςτον 27ϋϋ TFT LCD ειδικι για Ιατρικι χριςθ (Medical Grade) τεχνολογίασ LED backlight
2. Να διακζτει ανάλυςθ 1920 x 1080 (FULL HD)
3. Να ζχει ειςόδουσ τουλάχιςτον DVI-D, HD-SDI, RGB, Y/C (S-Video), Composite (BNC) και εξόδουσ
τουλάχιςτον DVI-D,
4. Να ζχει ρυκμό αντίκεςθσ τουλάχιςτον 1000:1

5.
6.
7.

Να διακζτει φωτεινότθτα τουλάχιςτον 300cd/m2
Να διακζτει γωνία κζαςθσ τουλάχιςτον 178ο/178ο (αριςτερά-δεξιά/πάνω-κάτω)
Να διακζτει λειτουργία PiP (Picture in Picture – εικόνα ςε εικόνα), POP (Picture Out Picture), κακρζφτιςμα
εικόνασ (mirroring) και περιςτροφι εικόνασ.

Γ. ΣΡΟΧΗΛΑΣΟ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΚΕΤΩΝ (ΝΑ ΠΡΟΦΕΡΘΕΙ ΠΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗ)
1. Να είναι εργονομικά ςχεδιαςμζνο, τροχιλατο με 4 διπλοφσ τροχοφσ, με ςφςτθμα πζδθςθσ 2 τροχϊν για
μεγαλφτερθ ςτακερότθτα.
2. Να διακζτει ενςωματωμζνο ρευματοδότθ για 10 ςυςκευζσ και κεντρικό διακόπτθ On/Off.
3. Να διακζτει ειδικι κζςθ τοποκζτθςθσ τθσ κεφαλισ τθσ κάμερασ.
4. Να διακζτει βάςθ για τθν φιάλθ CO2
5. Να ζχει ςφςτθμα δικτφου διαχείριςθσ καλωδίων εκατζρωκεν.
6. Να διακζτει τρία ράφια τοποκζτθςθσ ενδοςκοπικϊν μθχανθμάτων μεταβλθτοφ φψουσ τα δφο τουλάχιςτον.
7. Να διακζτει χειρολαβζσ για τθν εφκολθ μετακίνθςι του.
8. Να διακζτει βάςθ για το μόνιτορ
9. Οι διαςτάςεισ του τροχιλατου να είναι τουλάχιςτον 700 Χ 1500 Χ 700mm περίπου .

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα εμπορικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου.
2. Σα προςφερόμενα να διακζτουν CE Mark, και να πλθροφν όλουσ τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ για
Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Μedical grade). Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα
πιςτοποιθτικά.
3. Σα προςφερόμενα να διατίκεται από αντιπρόςωπο που ζχει EN ISO 9001, ISO 13485 (διακίνθςθ και τεχνικι
υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, να πλθροί τθν Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π.
οικ./1348/04 και να είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.Η.Ε. βάςει του Π.Δ.
117/2004. Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά.
4. Με τθν τοποκζτθςθ του μθχανιματοσ να γίνει πλιρθσ εγκατάςταςθ και επίδειξθ και απαραιτιτωσ
εκπαίδευςθ των χρθςτϊν και των τεχνικϊν.
5. Να αναφζρεται θ επίςθμθ εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια.
6. Να υπάρχει βεβαίωςθ για 10ετι τουλάχιςτον παρακατακικθ ανταλλακτικϊν.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Τ

ΠΑΠΠΑ ΒΑΙΛΕΙΟ

