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Α/Α Περιγραφή είδους Τεχνική προδιαγραφή 
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ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΘΕΡΜΙΚΟ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ 

OLYMPUS ETD-3PAA 

(MH300000) 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι  100%  συμβατό με 

το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα  τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΘΕΡΜΙΚΟ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ 

OLYMPUS ETD-3PAA 

(MH002325) 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι  100%  συμβατό με 

το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα  τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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EEG CUP ELECTRODE 

SIZE:10mm ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟ 

NIHON KOHDEN (H526-

NE-134A) 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΛΑΣΤΙΧΟ 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΣΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ SCICAN 

STATIM 2000S - STATIM 

5000S 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι  100%  συμβατό με 

το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα  τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ 

SCICAN STATIM 2000S - 

5000S 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι  100%  συμβατό με 

το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα  τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 
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 Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΝΕΡΟΥ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ SCICAN 

STATIM 2000S - STATIM 

5000S 

 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι  100%  συμβατό με 

το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα  τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ 

SCICAN STATIM 2000S - 

STATIM 5000S 

 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι  100%  συμβατό με 

το αυθεντικό είδος   και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

TEFLON ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ SCICAN 

STATIM 2000S - STATIM 

5000S 

 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι  100%  συμβατό με 

το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΣΕΤΑΣ 

STANDARD ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ SCICAN  

STATIM 5000S 

 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ICC, 

ACC (4 ΠΟΛΟΙ) ΜΕ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ APC 300 

(ERBE 

ELEKTROMEDIZIN 

GMBH), ΜΗΚΟΥΣ 0,35m 

 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

ΝΕΟΓΝΟΥ 5 mm 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ 

INCU I ΟΙΚΟΥ ATOM 

 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΗ L17-5  

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

PHILIPS iU22 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΗ L12-5 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

PHILIPS iU22 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ 

ΣΤΡΩΜΑ CLINEACTIVE 

ΟΙΚΟΥ HILL ROM 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 
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πιστοποιήσεις. 

15 

SHORT STAY ΣΤΡΩΜΑ 

NP100 ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΛΙΝΗ 

TOTAL CARE ΟΙΚΟΥ 

HILL ROM 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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COVER TOP ΚΑΛΥΜΜΑ 

ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΤΡΩΜΑ CLINE ACTIVE 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ HILL ROM 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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Q PLUS MATTRESS 

COVER COMPLETE ΓΙΑ 

ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ 

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ QUATTRO 

PLUS ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ 

TALLEY MEDICAL 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ NUVE 

NF1200 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

COLUSSI 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 

20 
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1/2'' ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ COLUSSI 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 

21 

ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ  ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

STEELCO 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 

22 
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΛΙΒΑΝΟ STEELCO 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 

23 

ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 

ΘΥΡΑΣ - ROTARY 

DAMPER (right) ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ATOM 

INCU i 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 
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πιστοποιήσεις. 

24 

ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 

ΘΥΡΑΣ - ROTARY 

DAMPER (left) ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ATOM 

INCU i 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 

25 

BELLOW - ΦΥΣΟΥΝΑ 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

AESPIRE GE 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 

26 

5ΠΟΛΙΚΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ 

Η.Κ.Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ  

DATEX OHMEDA 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 

27 

5ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3 m 

Η.Κ.Γ. ΓΙΑ ΤΟ  ΜΟΝΙΤΟΡ 

DATEX OHMEDA 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος  και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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28 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 

3 m ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TS 

TRU SIGNAL ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΟΝΙΤΟΡ  DATEX 

OHMEDA 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 

29 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2 - 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 

ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TS TRU 

SIGNAL ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΟΝΙΤΟΡ  DATEX 

OHMEDA 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 

30 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ 

DATEX ΕΝΗΛΙΚΩΝ- 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 

luer 3 m ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ  

DATEX OHMEDA 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος  και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 

31 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 

ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ 

ΒΑΛΒΙΔΑ MULTIMED 5 

POD ΓΙΑ ΤΑ MONITORS 

INFINITY DRAEGER 

ΜΗΚΟΥΣ 1 m, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ECG-

ΑΝΑΠΝΟΗΣ-ΠΑΛΜΙΚΗΣ 

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ (SPO2)-

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος  και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 

32 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΠΑΛΜΙΚΗΣ 

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ SPO2 

ΜΗΚΟΥΣ 2 m, ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ MULTIMED 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 

ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ SPO2 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 
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πιστοποιήσεις. 

33 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

ΠΑΛΜΙΚΗΣ 

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ (SPO2) 

ΤΥΠΟΥ NELLCOR 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ 

ΔΑΚΤΥΛΟΥ) 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 

Kg 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 

34 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΠΑΛΜΙΚΗΣ 

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ SPO2 

MASIMO CABLE ΑΚΡΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ LNCS 

ΜΗΚΟΥΣ 1.2 m ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ INFINITY 

M300 ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ 

MASIMO SET POD 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 

35 

5-ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 

Η.Κ.Γ. ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΙΔΑΣ 

ΜΗΚΟΥΣ 1/1,5 m 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ 

DRAEGER 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος  και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΠΑΛΜΙΚΗΣ 

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ SPO2 

MASIMO CABLE ΑΚΡΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ LNCS 

ΜΗΚΟΥΣ 3 m ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ INFINITY 

M300 ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ 

MASIMO SET POD 

Να είναι αυθεντικό είδος  ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος  και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

ΠΑΛΜΙΚΗΣ 

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ (SPO2) 

ΤΥΠΟΥ MASIMO LNCS 

DCI ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ 

ΔΑΚΤΥΛΟΥ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 
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πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

ΑΕΡΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 

ΤΙΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ (ΜΗ 

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ) 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ 3,7 m 

(ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΩΝ) ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ 

ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ INFUNITY 

DRAEGER 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ 

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ 

TALLEY MEDICAL O-

RING 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ 

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ 

TALLEY MEDICAL AIR 

CELLS WITH T-

CONNECTOR ΓΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

QUATTRO PLUS 

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων. 

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το 

αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες 

παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα 

χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές 

περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. 

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η 

συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα  όλες τις σχετικές 

σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι 

πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες 

πιστοποιήσεις. 

 


