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ΣΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  
1. Σιμανςθ CE  
IVD πιςτοποίθςθ  
Σφμφωνα με τθν οδθγία 93/42/EEC  
directive 98/79/EC  
2. Υψθλι ποιότθτα καταςκευισ  
Να αναφερκεί το υλικό καταςκευισ, ζτςι  
ϊςτε να μθν επθρεάηεται θ αξιοπιςτία  
του αποτελζςματοσ από τθ κερμοκραςία.  
3. Εργονομικόσ ςχεδιαςμόσ Ναι, ϊςτε να μειϊνεται ςθμαντικά θ  
δφναμθ που αςκεί ο χριςτθσ  
4. Διαςτάςεισ Να αναφερκοφν (mm)  
5. Βάροσ Να αναφερκεί (gr)  
6. Να είναι πλιρωσ αποςτειρϊςιμθ Επικυμθτό, να αναφερκεί θ διαδικαςία  
7. Ακρίβεια % Να αναφερκεί  
8. Επαναλθψιμότθτα % Να αναφερκεί  
9. Όγκοσ λιψθσ (μl) Όπωσ αυτό αναφζρεται ςτθν προκιρυξθ  
του διαγωνιςμοφ  
10. Ζνδειξθ όγκου λιψθσ-ςυγκράτθςθσ Η ζνδειξθ όγκου λιψθσ-ςυγκράτθςθσ να  
εμφανίηεται με ευδιάκριτουσ χαρακτιρεσ  
11. Μθχανιςμόσ λιψθσ-ςυγκράτθςθσ  
Να διακζτει κομβίο για τθ λιψθ- 
ςυγκράτθςθ όγκου με μεγάλθ ακρίβεια  
και ςτακερότθτα, να περιγραφεί  
αναλυτικά  
12. Μθχανιςμόσ απόρριψθσ του  
ρφγχουσ Ναι, αυτόματα μζςω ξεχωριςτοφ κομβίου  
13. Να μπορεί να δεχκεί διάφορα  
ρφγχθ Ναι, όχι αποκλειςτικισ χριςθσ. 
  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ και επάρκεια  
ανταλλακτικϊν για δζκα (10) ζτθ.  



 
 
2. Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ανωτζρω τεχνικζσ  
προδιαγραφζσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του 
καταςκευαςτικοφ  
οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).  
3. Να κατατεκεί με τθν οικονομικι προςφορά πλιρθσ τιμοκατάλογοσ των 
απαιτοφμενων  
για τθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ αναλωςίμων, υλικϊν και ανταλλακτικϊν ςτακερι 
τιμι  
για πζντε (5) ζτθ.  
4. Να αναφερκεί ο χρόνοσ παράδοςθσ ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 60  
θμζρεσ.  
5. Η προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει ςφςτθμα ποιότθτασ 
ΕΝ ΙSO 9001:08 ι EN ISO 13485:03 ι νεότερο, με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ  
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και EN ISO 13485:03 ι νεότερο, με πεδίο  
πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. (Να 
κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)  
6. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 9001:08 ι ISO  
13485:03 ι νεότερο και το προςφερόμενο είδοσ να φζρει πιςτοποιθτικό CE-IVD.  
(Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)  
7. Να υπάρχει θ δυνατότθτα επίδειξθσ εφόςον ηθτθκεί από τθν επιτροπι 
αξιολόγθςθσ  
 

 

 

 

Συχόν παρατηρήςεισ να ςταλοφν: 

1. Ταχυδρομικϊσ ςτθ διεφκυνςθ : Συντ/χου Κεφαλοποφλου 17, τκ 83100, Σάμοσ 
ι 

2. Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ : promithion@1152.syzefxis.gov.gr 
(με κζμα: Παρατθριςεισ για τεχνικζσ προδιαγραφζσ). 
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