ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α) Να προσκομιστεί πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή για τη πλήρη συμβατότητα των
αναλωσίμων και ανταλλακτικών που προσφέρονται., με τα εν χρήση είδη του Εργαστηρίου.
Β) Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα πρέπει να πληρούν τις πρότυπες προδιαγραφές για την
αποφυγή προβλημάτων στη διενέργεια των εξετάσεων και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που
διεξάγονται.
Γ) Για τα ανταλλακτικά που εφαρμόζονται σε αυτόματα συστήματα(αναλυτές, όργανα,
μηχανήματα, κ.τ.λ.) να φέρουν CE mark και ISO και η τυχόν αλλαγή τους να είναι τέτοια , ώστε
μετά από κάθε επισκευή ή επέκταση, οι αναλυτές να πληρούν το CE mark και το ISO το οποίο
έχουν από το κατασκευαστή.
Δ) Τα αναλώσιμα είδη μιας χρήσεως θα πρέπει να είναι:
1) Μη τοξικά
2) Μη επικίνδυνα μετά τη χρήση τους για τους εργαζομένους.
3) Να μην επηρεάζουν τις δοκιμασίες στις οποίες χρησιμοποιούνται.
4) Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και βιοαποικοδομήσιμα.
Ε) Στη τελική αξιολόγηση των αναλωσίμων θα ληφθούν επίσης υπ’ όψη:
1) η συσκευασία όπως ζητείται από τη Διακήρυξη ή σε μη αναφορά θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα για το Εργαστήριο.
2) η αναγνώριση της ποιότητας από επίσημα ελληνικά ή διεθνή στοιχεία
3) η προϋπάρχουσα τυχόν εμπειρία
4) η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του προϊόντος με άλλο που ήδη χρησιμοποιείται
5) η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, εξειδίκευση και η τεχνική υποστήριξη ειδών.
6) Η συνολική προσφορά εκάστης εταιρείας ως προς τον αριθμό ζητουμένων ειδών από την
Διακήρυξη
ΣΤ) Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να έχουν σε εμφανές μέρος της συσκευασίας την επωνυμία
και τη διεύθυνση του κατασκευαστή , τις ειδικές συνθήκες φύλαξης, οδηγίες κ.τ.λ. καθώς και τη
ποιοτική έκθεση.
Ζ) Τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά πρέπει να πληρούν τις ώρες αξιόπιστης λειτουργίας σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Η) Σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους της Διακήρυξης, το κόστος όλων των αναλώσιμων
θα πρέπει να συνυπολογίζονται στη τελική τιμή ανά εξέταση. Ανάλογα δε με το τρόπο προσφοράς
θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά σε ξεχωριστούς κωδικούς, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο
ίδιο ΚΙT, για να γίνεται η παραγγελιά.

