401 Γ..Ν.Α
Γξαθείν Πξνκεζεηψλ
ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ
1. Τα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη λα θέξνπλ ηε πξνβιεπφκελε ζήκαλζε
CE.Σπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιινληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηα
θάησζη:
α. Πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE Mark, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ
745/2017/ΔΚ (γηα φξγαλα - κεραλήκαηα), φπνπ απαηηείηαη.
β. ISO 9001/2008 (ή λεψηεξν) πεξί Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο Παξνρήο
Πξντφλησλ/ Υπεξεζηψλ,
γ. ISO 13485/2003 (ή λεψηεξν) πεξί Γηαρείξηζεο
Παξαγσγήο/ Δκπνξίαο Ιαηξφ ηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ, θαη

Πνηφηεηαο

δ. Πηζηνπνηεηηθφ δηαθίλεζεο ηαηξφ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα
κε ηελ ΓΥ8δ/Γ.Π. νηθ./1348 (ΦΔΚ 32Β/16-01-2004) ζηελ πιαηθφξκα iSupplies.
2. Γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο λα αλαθέξνληαη ηα θάησζη :
α. Ref No
β. GMDN
γ. E-MDR
δ. ΔΚΑΠΤΥ
3. Σηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ν αξηζκφο παξαγγειίαο θαη ην
ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα παξάδνζεο ηνπο απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηεο
παξαγγειίαο.
4. Ιζρχο πξνζθνξάο θαη’ ειάρηζην 6 κήλεο.
5. Γηα ηα πιηθά Κιάζεο 2 θαη Κιάζεο 3 λα ππνβιεζεί βεβαίσζε ηνπ
πξνκεζεπηή (απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν) γηα ηελ ορθή διακίνηζη/ιχνηλάηηζη
θαη ζπγθεθξηκέλα ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εληφο 48 ωρών ζε
πεξίπησζε αλάθιεζεο – απφζπξζεο.
6. Η πξνζθνξά ζα είλαη απνδεθηή, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη
κφλν κέζσ ηεο πιαηθφξκαο iSupplies.
7. Σε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο δχλαηαη λα δνζεί
παξάηαζε ζε θάζε έξεπλα αγνξάο.

8. Η πξνζθνξά ζαο λα θαηαηεζεί θαη ζε ζπλεκκέλν αξρείν.
9.
Τν πνζνζηφ ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ
πξνκεζεπηή αλέξρεηαη ζε 4,23068 % επί ηεο θαζαξήο αμίαο.
10. Οη αλσηέξσ νδεγίεο απνηεινχλ ην ειάρηζην απνδεθηφ πιαίζην
δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνκεζεπφκελσλ πιηθψλ. Σε θακία πεξίπησζε
δελ ελέρνπλ ζέζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δελ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα
γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
11. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηνδφηξηα εηαηξεία δεν εκηελέζει ην ζχλνιν ηεο
παξαγγειίαο ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Γειηίν Παξαγγειίαο, ε
παξαγγειία ζα ζεσξείηαη άθπξε θαη ην Ννζνθνκείν ζα πξνρσξεί ζηελ πξνκήζεηα
εηδψλ απφ ηελ ακέζσο επφκελε εηαηξεία ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε.
12. Η ππνβνιή πξνζθνξάο θαη ε εθπιήξσζε απφ κέξνπο ζαο ηεο παξνχζαο
πξνκήζεηαο, ζεκαίλεη ηελ απνδνρή αλεπηθχιαθηα ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ :
α. Έγθπξν θσδηθφ GTIN (Global Trade Item Number, πξψελ
EAN/UPC), θαηαρσξεκέλν ζην Γηεζλέο Μεηξψν Έγθπξσλ Κσδηθψλ GS1 GEPIR
(www.gepir.org), γηα θάζε επίπεδν ζπζθεπαζίαο (θαη’ ειάρηζην ζε κνλάδα θαη
θνπηί).
β. Τα ζηνηρεία παξηίδαο ηνπ είδνπο [θαη’ ειάρηζην ν αξηζκφο παξηίδαο
(Batch/Lot), θαη ε εκεξνκελία ιήμεο (Expiry Date)] θαζψο επίζεο θαη ν θσδηθφο
GTIN, λα αλαγξάθνληαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο ζε φια ηα επίπεδα, ηφζν ζε κνξθή
αλαγλψζηκε απφ άλζξσπν (Human Readable Interpretation), φζν θαη ζε κνξθή
πνπ λα επηηξέπεη ηελ αλάγλσζε ηνπο απφ απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα
ζπιινγήο δεδνκέλσλ (γξακκσηφ θσδηθφ – barcode).
γ. Η απεηθφληζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ λα γίλεηαη κε γξακκσηφ
(barcode) ή δηζδηάζηαην (matrix) κνξθήο GS1 EAN/UPC (EAN -13, UPC-A, EAN 8) GS1 – 128, GS1 DataMatrix. Πξναηξεηηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ
ζηνηρεία φπσο εκεξνκελία παξαγσγήο, ζεηξηαθφο αξηζκφο, πεξηερφκελε
πνζφηεηα.
δ. Ιαηξνηερλνινγηθά πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ θσδηθφ UDI (Unique
Device Identification) θαη θέξνπλ επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο αλάινγε ζήκαλζε
barcode, πιεξνχλ απηνκάησο ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο.
ε. Οη πξνδηαγξαθέο δηάζηαζεο ησλ ζπκβφισλ barcodes, πνηφηεηαο
εθηχπσζεο ησλ ζπκβφισλ θαη ζέζεο ζήκαλζεο ζηε ζπζθεπαζία λα είλαη
ζπκβαηέο κε απηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ GS1.

ηοιχεία Επικοινωνίας :
α. Email : 401promithion@gmail.com
β. Τει : 210 749 4056.

